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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΓ’
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουνίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.20’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-6-2018
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛΒ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
7 Ιουνίου 2018, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων, τον λόγο θα λάβει ο κ. Σκανδαλίδης,
ο οποίος και τον ζήτησε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Για ένα λεπτό θα σας απασχολήσω. Είναι πολύ σωστή η προσπάθεια της Βουλής να διαλευκάνει διάφορες εκκρεµότητες που
έχουν σχέση µε θέµατα διαφθοράς κ.λπ..
Κάποια στιγµή, όµως, είναι ανάγκη για στοιχειώδη προστασία
του πολιτικού κόσµου να ακολουθήσουµε και την αντίστροφη

διαδικασία.
Θέλω, λοιπόν, να σηµειώσω στη Βουλή ότι στις 2 Ιουλίου του
2007 ο τότε Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής έκανε µία δηµόσια
καταγγελία, γιατί µε αφορµή την υπόθεση των οµολόγων κατηγόρησε τον τότε Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Παπακωνσταντίνου για χρηµατισµό και διαφθορά.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου παραπέµφθηκε για απιστία περί την
υπηρεσία. Μετά από µαραθώνια διαδικασία και ταλαιπωρία έντεκα ολόκληρων χρόνων, το Εφετείο Αθηνών µε την απόφασή
του της 17ης Δεκεµβρίου του 2015, που καθαρογράφηκε και δηµοσιεύθηκε δύο χρόνια και πλέον αργότερα, στις 25 Ιανουαρίου
του 2018, αθώωσε πανηγυρικά τον κ. Παπακωνσταντίνου από την
κατηγορία.
Θεωρώ, λοιπόν, στοιχειώδη υποχρέωσή µου να εγχειρίσω
στον Πρόεδρο της Βουλής σχετική επιστολή του κ. Παπακωνσταντίνου µε στόχο να ανακοινωθεί στην Ολοµέλεια, να καταγραφεί και να συµπεριληφθεί στα Πρακτικά της Βουλής,
προκειµένου να γίνει στοιχειώδης επανόρθωση αυτής της άδικης
και βαρύτατης κατηγορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Παρακαλώ, η επιστολή να κατατεθεί για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλείται ο
κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου, Βουλευτή Δράµας, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να ανακοινώσω τις επίκαιρες ερωτήσεις του σηµερινού δελτίου, οι οποίες δεν θα συζητηθούν.
Η πρώτη µε αριθµό 1751/5-6-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπου Αθανασίου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη «λήψη µέτρων προκειµένου να
αποσυµφορηθούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα
η Λέσβος», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Βίτσα. Αιτία: ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Η τρίτη µε αριθµό 1748/5-6-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Τραγικές συνθήκες στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Ορεστιάδας, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής κ. Βίτσα. Αιτία: ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Η δεύτερη µε αριθµό 1742/4-6-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανατρέπει η Κυβέρνηση, προς χάριν των πιστωτών, το νοµοθετηµένο δίχτυ προστασίας της παύσης παραγωγής τόκων των οφειλών των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα.
Αιτία: ανειληµµένες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις.
Η τέταρτη µε αριθµό 1741/4-6-2018 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων
κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Περί της νοµιµότητας αδειοδότησης του µεταλλείου Σκουριών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη. Αιτία: ανελαστική συνάντηση.
Η πρώτη µε αριθµό 1752/5-6-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Όλγας Κεφαλογιάννη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα: ««Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουριστικών Σπουδών». Ακόµα µία εκκρεµότητα της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Γαβρόγλου. Αιτία:
φόρτος εργασίας.
Η δεύτερη µε αριθµό 1730/30-5-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Έλλειµµα δηµοκρατικής εκπροσώπησης φοιτητών στο ΕΑΠ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Γαβρόγλου. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η τέταρτη µε αριθµό 1611/7-5-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρίστου Δήµα προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε
θέµα: «Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ 2014 - 2020», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Χαρίτση. Αιτία: υπηρεσιακό ταξίδι.
Η έκτη µε αριθµό 1589/3-5-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ελεγχόµενη χωροθέτηση των θερµοκηπίων παραγωγής και της µεταποιητικής
µονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση.
Αιτία: υπηρεσιακό ταξίδι.
Η πρώτη µε αριθµό 5185/17-4-2018 ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα

Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ένταξη έργου β’ φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης Αρκαδίας», δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση. Αιτία: υπηρεσιακό ταξίδι.
Η δεύτερη µε αριθµό 4297/12-3-2018 ερώτηση του κύκλου
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης των ΗΠΑ να επιβάλλει
εισαγωγικούς δασµούς και τις επιπτώσεις του µέτρου στις ελληνικές εξαγωγές, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση. Αιτία:
υπηρεσιακό ταξίδι.
Η πέµπτη µε αριθµό 1674/21-5-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λασιθίου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννη Πλακιωτάκη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µε θέµα: «Αξιοποίηση Χρηµατοδοτήσεων από Ταµεία
ΕΕ για την προµήθεια νέων σκαφών του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την ενίσχυση της επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, την αποτελεσµατική έρευνα και διάσωση και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος στη θάλασσα», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Κουρουµπλή. Αιτία: ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Η µοναδική ερώτηση, λοιπόν, που θα συζητηθεί είναι η τρίτη
µε αριθµό 1704/25-5-2018 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου
της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννας –
Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Ταλαιπωρία και επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης
χρηµατικών ποσών που έχουν καταβάλει στα ΕΛΤΑ για εξόφληση
λογαριασµών της ΔΕΗ».
Παρακαλώ, κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ενόσω εσείς ασχολείστε µε την προσέλκυση
παραγωγών από το Χόλυγουντ, ασχολείστε µε την Ελληνική Διαστηµική Υπηρεσία, υπογράφετε µνηµόνια συνεργασίας για
ίδρυση σχολών και µνηµόνια συνεργασίας µε Υπουργούς της Κυβερνήσεώς σας για έργα τα οποία εγώ ακόµα δεν έχω καταλάβει
από πού θα χρηµατοδοτηθούν, εδώ στην ωραία Ελλάδα συγκρούεται η πραγµατικότητα µε το καινούργιο προεκλογικό σας
αφήγηµα περί καθαρής εξόδου και επιστροφής στην κανονικότητα. Διότι δεν υπάρχει τίποτα κανονικό, όταν το 2018 οι πολίτες
στήνονται στις ουρές της ΔΕΗ για να κάνουν τι; Να βρουν άκρη
µε τους λογαριασµούς τους, τους οποίους έχουν εξοφλήσει στα
ΕΛΤΑ, που είναι της αρµοδιότητάς σας και γι’ αυτό βρισκόµαστε
εδώ και το συζητάµε µαζί σήµερα. Πληρώνουν, λοιπόν, οι συνεπείς πολίτες τους λογαριασµούς τους στα ΕΛΤΑ και τα ΕΛΤΑ δεν
αποδίδουν τα χρήµατα στη ΔΕΗ. Αποτέλεσµα αυτού είναι να κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση συνέπειας του 15% και πρέπει
να πάνε στη ΔΕΗ, γιατί εµφανίζονται οι οφειλές στον επόµενο
λογαριασµό ως ανεξόφλητες.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, όταν συγκρούεται η πραγµατικότητα
µε τα αφηγήµατά σας, συνήθως µας λέτε ότι κατασκευάζουµε
fake news, ελπίζω ότι δεν θα µου πείτε ότι δεν συµβαίνει αυτό,
διότι έχω εδώ το δελτίο Τύπου που έβγαλε η Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού που εξηγεί ότι αυτό είναι ένα πάγιο πρόβληµα τον
τελευταίο χρόνο, το οποίο έχει γίνει πολύ χειρότερο το τελευταίο
διάστηµα.
Επ’ αφορµή αυτού το πρώτο κοµµάτι της ερώτησης είναι πόσο
µεγάλο είναι το άνοιγµα αυτό των ανεξόφλητων οφειλών. Πόσα
χρήµατα παρακρατούν, δηλαδή, τα ΕΛΤΑ από αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές για να πάνε στη ΔΕΗ για να πληρωθούν οι
λογαριασµοί ρεύµατός τους και τι τα κάνουν αυτά τα χρήµατα,
για να το ρωτήσω απλά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας.
Επίσης, έχω εδώ µια επιστολή από 4 Μαΐου 2018, όπου ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητάει εξηγήσεις και από τη ΔΕΗ και
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από τα ΕΛΤΑ.
Επίσης η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχει στείλει επιστολή όχι
µόνο στη ΔΕΗ, αλλά σε άλλους παρόχους ρεύµατος, ζητώντας
να υπάρξει πληροφόρηση για το ρεύµα. Άρα, πρέπει να ξέρουµε
τι συµβαίνει και µε τους υπόλοιπους παρόχους ρεύµατος.
Επίσης, ενηµερώνοµαι ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα που
έχει διαταχθεί από τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις ευθύνες τόσο των ΕΛΤΑ όσο και της ΔΕΗ, για
να διερευνηθεί εάν η εταιρεία προχώρησε στις προσήκουσες
ενέργειες τόσο για να αποτρέψει αυτή τη συσσώρευση χρέους
όσο και για να διεκδικήσει τα οφειλόµενα ποσά.
Ξεκινώ, λοιπόν, µε αυτή την ερώτηση: Γιατί συµβαίνει αυτό,
κύριε Υπουργέ; Πόσο µεγάλο είναι το άνοιγµα; Ποιες είναι δικές
σας ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Ασηµακοπούλου, κοιτάξτε, η πραγµατικότητα πάρα πολλές φορές είναι επίµονη και προσγειώνει τους πάντες. Και όπως
έχετε τα τελευταία εικοσιτετράωρα προσγειωθεί στην πραγµατικότητα σε σχέση µε τις εξελίξεις στις διαπραγµατεύσεις µε την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, διότι ακούσαµε ότι ο Αρχηγός σας δεν θα είναι απόλυτος στη λύση η οποία
προκρίνεται για το όνοµα και µια µετακίνηση -σας µιλάω ειλικρινώς- θα τη χαιρετίσουµε, µετακίνηση προς τις πάγιες θέσεις της
ελληνικής πλευράς όπως αυτές έχουν διατυπωθεί τα τελευταία
χρόνια, έτσι θα προσγειωθείτε και µε το ζήτηµα της ολοκλήρωσης του προγράµµατος και της καθαρής εξόδου. Άρα, νοµίζω θα
αφήσουµε τον πανδαµάτορα χρόνο να σας προσγειώσει στην
πραγµατικότητα και να ασκείτε και την κριτική σας, µε βάση αυτά
που πραγµατικά συµβαίνουν.
Καλούµαστε τώρα, σήµερα, να συζητήσουµε για ένα ζήτηµα
το οποίο αυτή τη στιγµή έχει επιλυθεί. Και έχει επιλυθεί διότι
ακριβώς επικοινώνησαν οι δύο εταιρείες και το ηλεκτρονικό αρχείο µε τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τους λογαριασµούς τους, είναι στα χέρια της ΔΕΗ.
Τα ΕΛΤΑ έχουν παραλάβει 22,5 εκατοµµύρια, αυτή τη στιγµή
που µιλάµε, από την καθολική υπηρεσία. Τις επόµενες µέρες θα
παραλάβουν άλλα 22,5 εκατοµµύρια. Σύνολο 45, τα οποία ήδη
έχουν νοµοθετηθεί. Επίσης τα ΕΛΤΑ εισέπραξαν 40 εκατοµµύρια
από οφειλές από άλλους φορείς του δηµοσίου. Ήταν οφειλές οι
οποίες είχαν συσσωρευτεί και δυστυχώς δεν υπήρχε µέριµνα
αυτές οι οφειλές να καλυφθούν. Τις επόµενες ηµέρες θα εισπράξουν άλλα 20 εκατοµµύρια. Μιλάµε για ένα σύνολο 100 εκατοµµυρίων τα οποία είµαι βέβαιος ότι θα διευκολύνουν, ούτως ώστε
να µειωθεί πάρα πάρα πολύ το άνοιγµα των ΕΛΤΑ προς τη ΔΕΗ.
Βεβαίως, βεβαιότατα -και εδώ θα είµαι απολύτως καθαρός- θα
έπρεπε οι διοικήσεις πάρα πολύ γρήγορα να επιδείξουν αντανακλαστικά, ούτως ώστε κανένας πολίτης να µην ταλαιπωρηθεί για
καµµία απολύτως µέρα.
Το πρόβληµα των ΕΛΤΑ είναι ένα πρόβληµα το οποίο προέκυψε από τον συνδυασµό των τεχνολογικών εξελίξεων και τη
µεθοδευµένη εγκατάλειψη τους από την µεριά της κυβερνητικής
πολιτικής. Τα ΕΛΤΑ ήταν προσανατολισµένα στην επιστολή.
Καθώς την περασµένη δεκαπενταετία διαχεόταν η τεχνολογία
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσα στην κοινωνία και µέσα
στην οικονοµία, η επιστολή έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ
δευτερεύουσα δραστηριότητα. Πάρα πολύ λίγοι πολίτες, πάρα
πολύ λίγες επιχειρήσεις επιλέγουν τη µέθοδο της επιστολής για
να επικοινωνούν. Και βεβαίως, τη στιγµή που άλλα ταχυδροµεία
διεθνώς είχαν την πρόνοια να προσανατολιστούν ηλεκτρονικά,
για να παρακολουθήσουν αυτές τις εξελίξεις, µε επιλογή τα
ΕΛΤΑ δεν το έκαναν.
Ο τζίρος τους από το 2008 ο οποίος ήταν κοντά στα 450 εκατοµµύρια έφθασε το 2016 να είναι κάτω από 200 εκατοµµύρια.
Μιλάµε για µείωση πάνω από 50%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
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Επίσης, δεν είχε καν σχεδιαστεί ο µηχανισµός αποζηµίωσης
για την καθολική υπηρεσία. Το 2013 απελευθερώνεται η αγορά
των ταχυδροµικών υπηρεσιών και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο.
Αυτά έχουν ήδη νοµοθετηθεί κι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μόνο
η εκταµίευση µένει για την αποζηµίωση της καθολικής υπηρεσίας
για τα έτη 2013, 2014, 2015 και βεβαίως, έχει θεσµοθετηθεί και
το ταµείο αντιστάθµισης για να καλύπτονται οι υποχρεώσεις
πλέον προς τα ΕΛΤΑ που είναι πάροχος καθολικής υπηρεσίας.
Με τα ΕΛΤΑ έχουµε υπογράψει και τη σχετική σύµβαση ΕΛΤΑ και
δηµοσίου για την παροχή καθολικής υπηρεσίας.
Θέλω επίσης να θυµίσω ότι το 2014 το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους απέρριψε αίτηµα του τότε αρµόδιου Υπουργείου Υποδοµών και Δικτύων για αποζηµίωση του κόστους καθολικής υπηρεσίας, διότι δεν υπήρχε ψηφισµένο το απαραίτητο νοµοθετικό
πλαίσιο.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου για τα υπόλοιπα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ξεκινάω
µε το ποια είναι η πραγµατικότητα. Κάνατε µια αναφορά, προφανώς σε αυτά τα οποία είπε ο Σλοβάκος Ευρωβουλευτής Έντουαρντ Κούκαν, για τις δηλώσεις του Προέδρου µας του κ.
Μητσοτάκη.
Ο κ. Μητσοτάκης ήταν απολύτως σαφής και ξεκάθαρος στο
ΕΛΚ. Το ότι εσείς θέλετε να αποµονώσετε µια φράση, που κάποιος άλλος αποµόνωσε και να του προσάψετε µια διαφορετική
µεταστροφή, το λες και αστείο, καθώς και το να λέτε για Τζέκιλ
και Χάιντ, γιατί το διάβασα και αυτό στην ανακοίνωση σας.
Επειδή, λοιπόν, οι πάγιες θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας εξεφράσθησαν για άλλη µια φορά στο ΕΛΚ εντελώς ξεκάθαρα, είναι
πραγµατικά αστείο να λέτε εσείς -που καθιερώθηκε διεθνώς,
λόγω της γενικότερης πολιτικής σας συµπεριφοράς, ο όρος «κωλοτούµπα» σε όλη την Ευρώπη-, για τον κ. Μητσοτάκη ότι δείχνει
συµπεριφορά Τζέκιλ και Χάιντ. Αν δεν θέλετε να καταλάβετε την
καθαρή θέση της Νέας Δηµοκρατίας για το σκοπιανό ζήτηµα,
αυτό είναι δικό σας πρόβληµα και δεν έχει τίποτα να κάνει µε την
πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν ξέρουµε ποια
είναι η πρόταση πάνω στο τραπέζι, γιατί προχωράτε µε µυστική
διπλωµατία. Η πραγµατικότητα είναι επίσης, ότι δεν έχετε την
πολιτική νοµιµοποίηση γιατί δεν έχετε την στήριξη του κυβερνητικού σας εταίρου στο ζήτηµα αυτό.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα της σηµερινής συζητήσεως.
Αν κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ –έχω αυτή την απόφαση στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- έχετε ζητήσει τα άλλα 22,5 εκατοµµύρια ευρώ. Για
µένα δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχει εγκριθεί αυτό, αλλά δέχοµαι ότι
βρίσκεται σε διαδικασία εγκρίσεως. Υπάρχουν 22,5 και 22,5 και
έχουµε και άλλα 40. Δηλαδή θέλετε να µου πείτε ότι για να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα αυτής της ταλαιπωρίας, έπρεπε να
φτάσει να έχει µέγεθος γύρω στα 80 εκατοµµύρια ευρώ για να
ασχοληθείτε µε το θέµα αυτό; Έπρεπε να φτάσει το άνοιγµα να
είναι 85 εκατοµµύρια; Τόσο είναι, λοιπόν, το άνοιγµα των λογαριασµών; Γιατί να φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο για να επιληφθείτε;
Κατηγορείτε τις διοικήσεις ότι αυτές φταίνε; Τα χρήµατα τα χρώσταγε το Υπουργείο και µπορούµε να κάνουµε, αν θέλετε, µία
διεξοδική συζήτηση για την κατάσταση των ΕΛΤΑ. Θα καταθέσω
ερώτηση για να το κάνουµε αυτό.
Επειδή κάνατε µια σύντοµη αναφορά στην καθολική υπηρεσία,
ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ -γιατί το έχουµε συζητήσει και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου- ότι για την
καθολική υπηρεσία είχε βρεθεί λύση από την προηγούµενη κυβέρνηση, είχε εγκριθεί και ο κ. Σπίρτζης, ο προκάτοχός σας, ήταν
αυτός ο οποίος µε επιστολή του, την οποία και έχω καταθέσει
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αποφάσισε στις 1210-2016 να αποσύρει το αίτηµα της ελληνικής Κυβερνήσεως όχι
για το ποσό των 15 εκατοµµυρίων, αλλά και για τον τρόπο επιµερισµού που είχε συµφωνηθεί. Το ότι η προηγούµενη κυβέρνηση,
επειδή εσείς τη ρίξατε ουσιαστικά, δεν πρόλαβε να φέρει την
τροπολογία, δεν σηµαίνει ότι το θέµα δεν είχε λυθεί.
Το θέµα, λοιπόν, ο κ. Σπίρτζης αποφάσισε να µην το λύσει και
ήλθατε εσείς, όταν έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο
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και υπάρχουν συσσωρευµένες οφειλές και ο κόσµος ταλαιπωρείται στις ουρές, να φέρετε την τροπολογία για τα 15 εκατοµµύρια και τώρα, παραµονή απάντησης της ερωτήσεώς µου στη
Βουλή, µας λέτε ότι έχετε εξασφαλίσει και την εκταµίευση των
χρηµάτων και ότι έρχονται και άλλα 40 εκατοµµύρια από κάπου
αλλού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Έχουν καταβληθεί.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά έχουν καταβληθεί.
Πολύ ωραία. Δέχοµαι την απάντηση, αλλά θα ήθελα να ξέρω το
εξής: Υπάρχουν ενέργειες για το µέλλον; Υπάρχει κάτι το οποίο
θα µας εξασφαλίσει ότι ο κόσµος δεν θα ξαναβρίσκεται εκεί; Ό,τι
και να συζητάµε, όσο και να συγκρουόµαστε εδώ µέσα, αυτός
που κάθεται στην ουρά θέλει να έχει µια απάντηση για το τι θα
γίνει όταν θα πάει να ξαναπληρώσει τον λογαριασµό του στον
ΕΛΤΑ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Ασηµακοπούλου, νοµίζω ότι δεν µε παρακολουθήσατε.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακολούθησα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Σας είπα ότι το 2014 είχαµε
απόρριψη του αιτήµατος του Υπουργείου Υποδοµών να καταβάλει χρήµατα για την καθολική υπηρεσία και η απόρριψη έγινε από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κανένα πρόβληµα δεν είχατε
λύσει. Γιατί απερρίφθη; Διότι δεν υπήρχε το σαφές νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο ήταν η αναγκαία συνθήκη για να µπορέσει να
γίνει η καταβολή της αποζηµίωσης καθολικής υπηρεσίας. Αυτό
αυτήν τη στιγµή γίνεται.
Επαναλαµβάνω: Θα λάβει 45 εκατοµµύρια για την καθολική
υπηρεσία. Έχουν ήδη εξοφληθεί 40 εκατοµµύρια από οφειλές
άλλων φορέων του δηµοσίου που εξυπηρετούνταν από τα ΕΛΤΑ,
οπότε πάµε στα 85 και θα λάβει και άλλα 20. Υπάρχουν και µικρότερες οφειλές, οι οποίες δεν συγκροτούν …
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όλα αυτά πάνε στη ΔΕΗ,
κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Πρέπει και τα ΕΛΤΑ να προσπαθήσουν να µικρύνει το άνοιγµα όσο γίνεται και η ΔΕΗ βεβαίως
να λαµβάνει τα µέτρα της, ούτως ώστε κανένας πολίτης να µην
ταλαιπωρείται για καµµία µέρα. Αυτό πρέπει να γίνεται και νοµίζω
ότι ήµουν πάρα πολύ καθαρός.
Τι πρέπει να γίνει από δω και εµπρός; Κοιτάξτε: Tα ΕΛΤΑ, όταν
έγινε η κυβερνητική αλλαγή και επειδή εσείς δεν µπορέσατε να
πείσετε κανένα κόµµα της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεχίσει ο βίος της πιο αποτυχηµένης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Σαµαρά, τα ΕΛΤΑ είχαν περίπου 200 καταστήµατα, τα οποία
ήταν µε χειρόγραφο τρόπο και τώρα αυτό έχει ολοκληρωθεί.
Τα ΕΛΤΑ βεβαίως πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους
και για να διευρύνουν την επιρροή τους στο δέµα, το οποίο είναι
το µέλλον της ταχυδροµικής υπηρεσίας, αλλά και να προχωρήσουν µε ταχείς ρυθµούς στην ανασυγκρότησή τους, ούτως ώστε
να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της νέας
εποχής. Έχουν γίνει βήµατα και για τον τεχνολογικό εξοπλισµό
και γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια να κλείσουν πληγές οι
οποίες είχαν διαµορφωθεί.
Σας θυµίζω ότι το µετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ήταν περίπου 220 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό χάθηκε όταν «έσπασε» η τράπεζα σε καλή και κακή.
Βεβαίως είχαµε την εγκατάλειψη έργων του ΕΣΠΑ τα οποία
είχαν κατοχυρωθεί για τα ΕΛΤΑ και δεν προχώρησαν.
Και στο σηµείο αυτό, επειδή πρέπει να τη βαθαίνουµε τη συζήτησή µας επ’ αφορµή του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχει αποδειχτεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει µια πάρα πολύ ισχυρή
δηµόσια παρέµβαση, ιδιαίτερα σε τοµείς που αφορούν τη συντήρηση και την οµαλή λειτουργία µεγάλων δικτύων. Αυτό είναι
ένα συµπέρασµα απολύτως συµπαγές και αυτονόητο πλέον, µε
βάση την εµπειρία των τελευταίων ετών.
Άρα, νοµίζω ότι και ο µεταξύ µας διάλογος µπορεί να γίνει
πολύ πιο δηµιουργικός και βεβαίως να είµαστε όλοι ενηµερωµένοι όταν ερχόµαστε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για να µπορούµε να τον κάνουµε και αυτόν πιο παραγωγικό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 26/17/24-5-2018 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ.κ. Δηµητρίου Κουτσούµπα, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Αθανασίου
Βαρδάλη, Ιωάννη Γκιόκα, Ιωάννη Δελή, Λιάνας Κανέλλη, Νικολάου Καραθανασόπουλου, Χρήστου Κατσωτή, Γεωργίου Λαµπρούλη, Διαµάντως Μανωλάκου, Νικολάου Μωραΐτη, Αθανάσιου
Παφίλη, Κωνσταντίνου Στεργίου, Εµµανουήλ Συντυχάκη, Σταύρου Τάσσου, προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.
Κατά τον Κανονισµό, τον λόγο θα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας για δέκα λεπτά, ο κ. Κατσώτης, πρώτος
επερωτών Βουλευτής, θα πάρει τον λόγο για δέκα λεπτά για την
πρωτολογία και πέντε λεπτά για τη δευτερολογία, ο κ. Βαρδαλής
πέντε λεπτά για την πρωτολογία και τρία λεπτά για τη δευτερολογία. Επίσης ο κ. Γκιόκας, ο κ. Δελής, ο κ. Συντυχάκης και ο κ.
Λαµπρούλης θα λάβουν τον ίδιο χρόνο µε τους προηγούµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 89ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει από τον
Οκτώβριο του 2016 την πρόταση νόµου των πεντακοσίων δεκατριών οργανώσεων, οµοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συνδικάτων κλαδικών ή επιχειρησιακών, όλης της χώρας.
Από τότε µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί
συγκεκριµένα πάνω στα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων. Το ίδιο βέβαια και τα υπόλοιπα κόµµατα. Να θυµίσουµε
ότι τα συνδικάτα µε µεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή κατέθεσαν την πρόταση νόµου που επεξεργάστηκαν σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόµµατα εκτός της εγκληµατικής ναζιστικής
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής που τα σωµατεία γνωρίζουν από
πρώτο χέρι ότι οι φασίστες είναι τα τσιράκια των αφεντικών, δουλέµποροι, µπράβοι, επαγγελµατίες απεργοσπάστες και µαχαιροβγάλτες.
Παρά την επεξεργασµένη κυβερνητική προπαγάνδα, έχουν
προ πολλού αποκαλυφθεί οι πραγµατικές προθέσεις της Κυβέρνησης για σηµαντικά ζητήµατα της εργατικής τάξης και κάθε λαϊκής οικογένειας, όπως οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ο
κατώτερος µισθός και µεροκάµατο, ο δέκατος τρίτος και δέκατος τέταρτος µισθός και σύνταξη, ο ηµερήσιος εβδοµαδιαίος
χρόνος εργασίας, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, για όλα αυτά
που κύρια καθορίζουν την τιµή της εργατικής δύναµης, το επίπεδο ζωής της εργατικής τάξης και των οικογενειών της, την
προοπτική ιδιαίτερα των νέων.
Οι φορείς των επιχειρηµατικών οµίλων, οι κυβερνήσεις και τα
κόµµατα που τους υπηρετούν µε συντονιστεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση, έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν µέτρα και πολιτικές που
έχουν ως κύρια επιδίωξη την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων έναντι άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Για
όλους αυτούς, ένας είναι ο οδικός χάρτης, η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και αυτός ο στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί αν δεν αυξηθεί η εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει
µέτρα και έχουν καταφέρει µεγάλα πλήγµατα σε ό,τι έχει κατακτήσει το κίνηµα της εργατικής τάξης µε σκληρούς αγώνες. Είναι
ολοζώντανο το παράδειγµα της Γαλλίας και τα µέτρα του επιστήθιου φίλου της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κ. Μακρόν, που
έχουν βγάλει στον δρόµο του αγώνα τους Γάλλους εργαζόµε-
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νους.
Η παραπέρα υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας προχωρά µε ανατροπές στη σταθερή δουλειά και την επέκταση της µερικής απασχόλησης, των ελαστικών µορφών
απασχόλησης, µε αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Κυβέρνηση τις παρουσιάζει ως ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Επεκτείνονται µε γρήγορους ρυθµούς οι ανατροπές και στον
σταθερό ηµερήσιο χρόνο εργασίας, τη µεγαλύτερη κατάκτηση
των εργαζοµένων, από το Σικάγο ακόµα.
Η καπιταλιστική κρίση για την αστική τάξη αποτέλεσε ευκαιρία.
Έτσι εξάλλου το διατυµπάνιζαν. Έτσι οι πολιτικές δυνάµεις που
την υπηρετούν προχώρησαν µε γρήγορους ρυθµούς στην υλοποίηση όλων των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των επιλογών των επιχειρηµατικών οµίλων.
Το ένα µετά το άλλο τα κόµµατα που κυβέρνησαν ή και συµµετείχαν σε κυβέρνηση από το 2010 και µετά –ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ– νοµοθέτησαν τις
αντεργατικές επιλογές των επιχειρηµατικών οµίλων. Προσπάθησαν να ενοχοποιήσουν τις κατακτήσεις. Τις παρουσίασαν ως
αιτία της κρίσης. «Οι εργαζόµενοι ζούσαν πάνω από τις δυνάµεις
τους, είχαν µισθούς και δικαιώµατα πάνω απ’ αυτά που άντεχε η
οικονοµία, ήταν παθογένειες του παρελθόντος, αποτελέσµατα
του πελατειακού κράτους» κι άλλα πολλά.
Τρία µνηµόνια, εκατοντάδες εφαρµοστικοί νόµοι έχουν ως θύµατα την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα. Έφοδος σε κάθε
δικαίωµα, για να δηµιουργηθεί το φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις, για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Η µείωση του
µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους ήταν ο κύριος στόχος όλων των κυβερνήσεων και των κοµµάτων που συµµετείχαν
σ’ αυτές. Προηγήθηκαν της κατάργησης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας η γενίκευση των ελαστικών µορφών, οι εργολαβίες, τα δικηγορικά γραφεία, η αύξηση της δοκιµαστικής
περιόδου στην οποία η απόλυση είναι χωρίς αποζηµίωση σε έναν
χρόνο από δυο µήνες, δραστική µείωση των αποζηµιώσεων. Η
σταθερή δουλειά µε διευθυντικό δικαίωµα µετατράπηκε σε εκ περιτροπής εργασία, σε µερικής απασχόλησης, µε επιχείρηµα τη
µείωση των δραστηριοτήτων λόγω κρίσης.
Κατάργησαν τα όποια αντικίνητρα στις απολύσεις, ενίσχυσαν
την αντικατάσταση των παλιών εργαζοµένων µε δικαιώµατα, µε
νέους, φτηνούς και χωρίς δικαιώµατα. Η πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου το 2012 επέφερε µεγάλη µείωση του κατώτερου µισθού κατά 22% και 32% αντίστοιχα για τους νέους, που αποτελούσε τη βάση διαπραγµάτευσης των κλαδικών µισθών. Επέφερε
τον διαχωρισµό νέων και παλιών, θέσπισε τον «υποκατώτατο»
µισθό, προστέθηκε στον νόµο Κατσέλη του 2011 που πρόβλεπε
την αντικατάσταση των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων από
επιχειρησιακές συµβάσεις που υπογράφονται από ενώσεις προσώπων οι οποίες δηµιουργούνται από τους εργοδότες καθώς και
από ατοµικές που κυριάρχησαν, επιφέροντας µεγάλη ανατροπή
στους όρους αµοιβής και εργασίας της µεγάλης πλειοψηφίας
των εργαζοµένων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αµέσως µετά τον νόµο υπογράφτηκαν περίπου χίλιες επιχειρησιακές συµβάσεις σε έναν χρόνο. Δεν
µιλάµε για έκρηξη οργάνωσης των εργατών και δηµιουργίας επιχειρησιακών σωµατείων, αλλά για την ευκαιρία των εργοδοτών
να αξιοποιήσουν το εργαλείο της ένωσης προσώπων. Με το 15%
των εργαζοµένων κάτω από εκβιασµούς και απειλές επέβαλαν
κλαδικούς µισθούς στο ύψος του βασικού. Πάνω από το 80%
αυτών των επιχειρησιακών συµβάσεων είναι στα 586 ευρώ µεικτά
ή 511 ευρώ αντίστοιχα για τους νέους.
Η Κυβέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά» υλοποίησε µια
ακόµα βρώµικη αποστολή, την ψήφιση των νέων εµποδίων για
την απεργία, αποθρασύνοντας τους εργοδότες και τους άλλους
µηχανισµούς, όπως είδαµε αυτές τις µέρες στο λιµάνι του Πειραιά, µια βιοµηχανία δικαστικών απαγορεύσεων του δικαιώµατος
της απεργίας. Η Κυβέρνηση προβάλλει σήµερα την επαναφορά
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και την αύξηση του κατώτερου µισθού. Πέτυχε νίκη, λέει, στη σκληρή διαπραγµάτευση
και θα επανέλθουν οι συµβάσεις από τον Αύγουστο, µάλλον τότε
που είναι παχιές οι µύγες.
Είναι έτσι τα πράγµατα; Εδώ είναι η πρόταση νόµου, που,
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όπως διαπιστώσατε, στηρίζεται στην επαναφορά του
ν.1876/1990. Σήµερα ένα δηµοσίευµα λέει για τις αποφάσεις του
ILO, κυρία Υπουργέ, που λέει ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να αποφύγει τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία. Μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν θα πρέπει να διασφαλιστεί η εργασιακή
ειρήνη, µόνο τότε θα πρέπει να προσφεύγουν. Φαντάζοµαι τα
έχετε υπ’ όψιν σας αυτά τα δηµοσιεύµατα.
Φέρτε, λοιπόν, για συζήτηση την πρόταση νόµου που κατέθεσε
το ΚΚΕ να ψηφιστεί, να γίνει νόµος του κράτος.
Η Κυβέρνηση µονιµοποιεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο, το επεκτείνει µε την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την αύξηση
του εργάσιµου χρόνου, µε µέτρα για τη γενίκευση της ευελιξίας,
τη σύνδεση µισθών - παραγωγικότητας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας µε την εφαρµογή του σε κρίσιµους χώρους, όπως
οι νοσοκοµειακοί γιατροί, αλλά και στα καράβια, στους ναυτεργάτες.
Την εβδοµάδα που πέρασε, ο Πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν σε συνελεύσεις, σε εκδηλώσεις του
ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, της Ένωσης Εφοπλιστών, οι οποίοι δεν κρύβουν
την ικανοποίησή τους από την εφαρµοζόµενη πολιτική. Κάτι παραπάνω γνωρίζουν για τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση κοροϊδεύει για άλλη µια φορά τους εργαζόµενους. Προσπαθεί να κρύψει την πραγµατική της δέσµευση, η
οποία αποτυπώνεται στο αναπτυξιακό της σχέδιο, δικής της ιδιοκτησίας, όπως λέει. Σε αυτό, για παράδειγµα, προβλέπεται η
εφαρµογή του νόµου Βρούτση το 2013 για τον καθορισµό του
κατώτατου µισθού. Κάνετε ιδιοκτησία σας τον νόµο Βρούτση. Συνεχίζετε από κει που σταµάτησαν οι προηγούµενοι, όπως και οι
επόµενοι θα συνεχίσουν από κει που θα σταµατήσετε εσείς.
Το 2017 οι τοπικές κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ολιγάριθµες, ενώ για όγδοη χρονιά οι
επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις υπερτερούν συντριπτικά.
Ο αριθµός των επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας
αντιπροσωπεύει το 95,21% του συνόλου των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και είναι συµβάσεις µε ενώσεις προσώπων. Ξέρετε πολύ καλά εσείς -γιατί έβγαζε µάτι η υπόθεση-,
καταργήσατε µια σύµβαση ενώσεως προσώπου που ήταν κάτω
από 586.
Εµείς, λοιπόν, λέµε να καταργηθούν οι απαράδεκτες ενώσεις
προσώπων. Δώστε απάντηση, κυρία Υπουργέ. Θα τις καταργήσετε; Οι εργοδότες δεν εφαρµόζουν σε αρκετές περιπτώσεις και
κλαδικές που έχουν υπογραφεί και µε µειώσεις πάνω από 15%.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο τουρισµός, που η κλαδική σύµβαση της εργασίας του τουρισµού εφαρµόζεται σε ενενήντα από
τις δέκα χιλιάδες ξενοδοχεία του κλάδου, ο οποίος γνωρίζει τεράστια έκρηξη αφίξεων -πάνω από τριάντα εκατοµµύρια τουρίστες-, έκρηξη κερδών και, από την άλλη, φτώχεια, µισθοί πείνας,
ανασφάλιστη εργασία, εργαζόµενοι να κοιµούνται σε κοντέινερς
ή, ακόµα χειρότερα, σε πρόχειρες παράγκες και στην ύπαιθρο,
όπως οι εργάτες γης.
Κυρία Υπουργέ, είδατε, µόλις, χθες τι έγινε πάλι στην Αµαλιάδα. Ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το αίσχος, άνθρωποι να δουλεύουν ήλιο µε ήλιο και να µένουν στα χωράφια σε άθλιες
συνθήκες; Ιδού η Ρόδος, λοιπόν. Κάντε υποχρεωτική τη συλλογική σύµβαση εργασίας. Στον τουρισµό έχουµε έκρηξη κερδών.
Οι ίδιοι οι εργοδότες το λένε. Γιατί δεν την κάνετε; Ουσιαστικά
τι έχουµε; Έχουµε την εδραίωση και τη γενίκευση της απόλυτης
κυριαρχίας του διευθυντικού δικαιώµατος, την καθιέρωση της
εργοδοτικής ευελιξίας και της ευέλικτης εργασίας καθώς και την
καθιέρωση ενός χαµηλότατου, κατώτατου µισθού, ο οποίος αποτελεί µοχλό για τη συνολική συµπίεση των αποδοχών των εργαζοµένων.
Τα αιτήµατα των εργαζοµένων περιµένουν απάντηση, κυρία
Υπουργέ. Ζητούν την επαναφορά του µισθού, όπως ήταν πριν
από την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου του 2012. Δηλαδή
στα 751 ευρώ κατώτατο µισθό. Θα το κάνετε; Θα καταργήσετε
τον άθλιο διαχωρισµό παλιών και νέων εργαζοµένων; Θα επαναφέρετε το θεσµικό πλαίσιο για τις συλλογικές συβάσεις, όπως
ήταν, χωρίς παραθυράκια, όπως αυτό που ανακοινώσατε για την
αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συµβάσεων; Δηλαδή, τι
ανακοινώσατε; Προϋπόθεση οι επιχειρηµατίες που υπογράφουν
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να απασχολούν το 51% των εργαζοµένων. Και τι επικαλείστε; Ότι
έτσι οι εργοδότες θα έχουν αντικίνητρο και δεν θα αποχωρούν
από τις ενώσεις τους, όπως κάνουν σήµερα, για να µην εφαρµόζουν την κλαδική σύµβαση, γιατί θα είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν είτε υπογράψουν είτε όχι. Τώρα απλά δεν θα
προσέρχονται καθόλου, κυρία Υπουργέ, στη διαπραγµάτευση,
όπως κάνουν στη συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων οι εργοδότες. Όπου αναγκάζονται από τους αγώνες των εργαζοµένων,
αποχωρούν πριν από την υπογραφή, για να µη συµπληρώνεται
το 51% του κλάδου.
Ποιον, όµως, πάτε να κοροϊδέψετε; Το αίτηµα είναι η επαναφορά της υποχρεωτικότητας και επεκτασιµότητας, χωρίς κόλπα,
εξαιρέσεις και αστερίσκους. Όλα τα άλλα είναι απάτη. Οι εργαζόµενοι αγωνίζονται και διεκδικούν και µε την πρόταση νόµου την
επαναφορά του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού για
το δηµόσιο, της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης
και όχι ένα εφάπαξ φιλοδώρηµα κάθε τόσο. Το έχουν πληρώσει
και µε το παραπάνω. Απαιτούν την κατάργηση των εργολαβιών
και όχι τη διαιώνισή τους, τη µονιµοποίησή τους από την πίσω
πόρτα, κατάργηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, νοµοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, σταθερή δουλειά
µε δικαιώµατα, µε σταθερό ηµερήσιο χρόνο, µε µείωση του εργάσιµου χρόνου µε τριανταπεντάωρο πενθήµερο.
Δεν υπάρχει χώρος για άλλες αυταπάτες. Οι εργαζόµενοι κρατούν την υπόθεση της ζωής τους στα δικά τους χέρια. Μόνο µε
τον αγώνα τους τον σκληρό, επίµονο, συλλογικό, οργανωµένο,
προσανατολισµένο ταξικά και απαλλαγµένο από τους ανθρώπους της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων από τα σωµατεία
τους µπορούν να επιβάλουν το δίκαιό τους, να βγουν µπροστά.
Τον δρόµο τον δείχνουν τα σωµατεία, οι οµοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, πολλοί εργαζόµενοι από τους κλάδους, που ο ένας δίνει τη σκυτάλη του αγώνα
στον άλλο και αρχίζουν και φέρνουν τα πρώτα αποτελέσµατα.
Να µπουν να πουν «ως εδώ µε τα ψέµατα και τις απάτες της σηµερινής και των προηγούµενων κυβερνήσεων».
Η πρόταση των πεντακοσίων δεκατριών συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι σαφής, δεν παρερµηνεύεται, δεν αφήνει παραθυράκια. Την καταθέτουµε, µε την απαίτηση να γίνει συζήτηση
και διεκδικούµε να γίνει νόµος του κράτους. Θα την παλέψουµε
µε όλες µας τις δυνάµεις µαζί µε τους εργαζόµενους όλης της
χώρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι, από ό,τι πληροφορηθήκαµε, σήµερα γίνεται
στη Βουλή η κατάθεση του πολυνοµοσχεδίου µε τα προαπαιτούµενα της τέταρτης αξιολόγησης, µε τις γνωστές σε όλους φυσικά fast track διαδικασίες που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µονιµοποιήσει στα
χρόνια της αντιλαϊκής διακυβέρνησής του. Και, όπως άλλωστε
συνηθίζεται, πριν από κάθε κατάθεση προηγείται και το γνωστό
«µασάζ» σε κυβερνητικούς Βουλευτές, το οποίο βέβαια λέτε
«ενηµέρωση».
Εµείς ξέρετε ότι δηµόσια είπαµε -το ξέρετε αυτό- πως αυτό
που περισσότερο σας χρειάζεται δεν είναι η ενηµέρωση, αλλά η
εξάσκηση της µνήµης σας. Ασκήσεις µνήµης χρειάζεστε, κύριοι
του κυβερνώντος κόµµατος, γιατί από τα πολλά αντιλαϊκά πολυνοµοσχέδια έχετε χάσει πλέον τον λογαριασµό.
Και µην αρχίσετε τα γνωστά, όπως ότι αυτά είναι τα τελευταία
δύσκολα µέτρα. Ήδη, οι διάφορες σατιρικές εκποµπές σάς
έχουν βγάλει για τις άπειρες φορές πλέον που έχετε χρησιµοποιήσει αυτή ακριβώς την ίδια έκφραση. Σαράντα έναν µήνες
που είστε στην εξουσία και κάθε µήνα λέτε περίπου τα ίδια για
το τέλος των δύσκολων µέτρων, για το φως που έρχεται για να
βγούµε από τη δύσκολη κατάσταση κ.λπ..
Την ίδια στιγµή, όµως, δεν λέτε ότι αυτά τα δύσκολα µέτρα
είναι δύσκολα για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και µόνο και
δεν είναι δύσκολα, βέβαια, για το κεφάλαιο, για τους λίγους, για
τους εκπροσώπους τους, στους οποίους υποσχεθήκατε νέα προ-
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νόµια, νέες φοροελαφρύνσεις, νέα επενδυτικά πακέτα και ταυτόχρονα διατήρηση όλου του αντεργατικού οπλοστασίου.
Και για να µη θεωρηθείτε αδικηµένοι, να πούµε ότι τις ίδιες δεσµεύσεις έχει αναλάβει και η Νέα Δηµοκρατία. Η µόνη σας διαφορά είναι ο ακριβής τρόπος µε τον οποίο θα ευεργετηθεί το
κεφάλαιο. Η διαφορά, όµως, του επικείµενου πολυνοµοσχέδιου
από το προηγούµενο είναι ότι καταρρίπτει τους ισχυρισµούς σας
περί καθαρής εξόδου από τα µνηµόνια, περί δήθεν µεταµνηµονιακής εποχής, γιατί έτσι και αλλιώς -είναι γνωστό αυτό τοις πάσιπεριλαµβάνει νέα µέτρα φτωχοποίησης του λαού, όπως η αύξηση του ΕΝΦΙΑ για λαϊκές οικογένειες, γεγονός που δεν έκρυψε
ούτε ο Υπουργός των Οικονοµικών σας.
Εάν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς και τα µατωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα αλλά και τις µειώσεις σε συντάξεις και αφορολόγητο, που ήδη έχετε ψηφίσει, καταλαβαίνει πως η
µεταµνηµονιακή εποχή περιλαµβάνει περίπου ό,τι και η µνηµονιακή: µέτρα χωρίς τέλος για τον λαό, για να διασφαλιστούν µόνο
τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου, για το οποίο και µόνο δουλεύετε και µάλιστα αρκετά καλά από ό,τι το ίδιο δηλώνει, οι εκπρόσωποί του δηλαδή.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι µόνο διατηρεί και βαθαίνει το αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά, µε
τα διάφορα παραµύθια περί δίκαιης ανάπτυξης, επιστροφής
στην κανονικότητα, διάχυσης των οφελών της ανάπτυξης σε όλη
την κοινωνία και άλλα τέτοια σχετικά, επιχειρεί µόνο να αφοπλίσει, να παγιδεύσει, θα λέγαµε, την εργατική τάξη, τον λαό µας.
Από κοντά της πάει και η Νέα Δηµοκρατία, που αυτά τα χρόνια
είδε βέβαια να της παίρνουν το ψωµί από τα χέρια. Το νοµοθετικό
αντεργατικό πλαίσιο της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η
σηµερινή Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι µόνο το µονιµοποιεί
διά της κωδικοποίησής του -δέσµευση που έχει αναλάβει από το
τρίτο µνηµόνιο-, αλλά το επεκτείνει µε µέτρα για την γενίκευση
της ευελιξίας, τη σύνδεση µισθών - παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Σηµαίνουν οι εργασιακοί χώροι να γίνουν γκέτο της εργοδοσίας, οι εργαζόµενοι να φτάνουν τις εβδοµήντα δύο ώρες δουλειάς την εβδοµάδα στα καράβια, στα
νοσοκοµεία, δουλειά χωρίς συλλογικές συµβάσεις εργασίας, καταστρατήγηση και όσων έχουν αποµείνει.
Σηµαίνουν το σακάτεµα δεκάδων κάθε εβδοµάδα εργαζοµένων από την ανυπαρξία µέτρων υγείας, ασφάλειας και ελέγχων.
Έχουµε τέσσερις σακατεµένους εργάτες στο ίδιο πλοίο µέσα σε
λίγες µέρες στο Πέραµα.
Σηµαίνουν, επίσης, δουλειά ήλιο µε ήλιο, µε δεκατέσσερις διαφορετικές εργασιακές σχέσεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία, για
να πάρουµε άλλον τοµέα της οικονοµίας. Σηµαίνουν δουλειά
µέχρι εξάντλησης, µε µισθό που φτάνει τα 500 ευρώ, στα αεροδρόµια που δώσατε στη «FRAPORT».
Και ο κατάλογος είναι πάρα πολύ µακρύς. Να ποιο είναι το
πρότυπο της καπιταλιστικής ανάπτυξής σας, το σιδερόφρακτο
γκέτο των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά, εκεί όπου διαφηµίζουν ως συγκριτικό πλεονέκτηµα στους
εφοπλιστές, στους οµίλους, στα µονοπώλια τα προκλητικά συνθήµατα που οδηγούν σε απαγόρευση των απεργιών και της συνδικαλιστικής δράσης και διεκδίκησης. «Free strike» το λένε τώρα.
Έχετε βαριές ευθύνες ως Κυβέρνηση, γιατί όχι µόνο διατηρήσατε τις αντεργατικές διατάξεις που χτυπούν τη συνδικαλιστική
δράση, αλλά ψηφίσατε και νέες, αποθρασύνοντας τους εργοδότες και άλλους µηχανισµούς. Είναι αληθινό ρεκόρ να βγουν µέσα
σε τρεις µέρες, µε απίστευτη ταχύτητα, πέντε απεργιακές αποφάσεις παράνοµες, µε σαθρές και αστείες αιτιολογίες. Να ποιο
είναι το µυστικό για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία
των επιχειρηµατικών οµίλων, που η Κυβέρνηση φυλάει ως κόρη
οφθαλµού. Με αυτά πρέπει να αναµετρηθούν οι εργαζόµενοι, βάζοντας µπροστά τις δικές τους ανάγκες.
Το ΚΚΕ είναι στο πλευρό τους µε συνέπεια. Η οργάνωση, η αλληλεγγύη, η συλλογική δράση είναι µεγάλα όπλα στα χέρια των
εργαζοµένων, ικανά να ακυρώσουν τα εµπόδια στον δίκαιο
αγώνα τους. Ρίχνουµε όλες µας τις δυνάµεις µέσα από τις γραµµές του ταξικού κινήµατος, των συνδικάτων, του ΠΑΜΕ, µε σχέδιο για κλιµάκωση της πάλης.
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Καθαρή έξοδος από τα µνηµόνια και γενικότερα για τους εργαζόµενους σηµαίνει µόνο κατάργηση όλων των αντιλαϊκών, µνηµονιακών νόµων, αναπλήρωση οικονοµικών απωλειών,
ικανοποίηση των σύγχρονων πραγµατικά λαϊκών αναγκών. Για
αυτό και είναι δίκαιη η πρόταση των πάνω από πεντακοσίων εργατικών κέντρων, οµοσπονδιών και πρωτοβάθµιων σωµατείων
για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, για την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση, µε επαναφορά του κατώτερου µισθού στα
751 ευρώ, για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων.
Δύο ολόκληρα χρόνια δεν µπήκατε στον κόπο να τη φέρετε
ούτε για συζήτηση. Αναγκαστήκαµε να καταθέσουµε αυτή την
επίκαιρη επερώτηση που γίνεται σήµερα, έστω για να τη µάθουν
οι εργαζόµενοι, µέσα από αυτές τις σύντοµες τοποθετήσεις. Και
η σηµερινή συζήτηση είναι µια µορφή στήριξης του αγώνα πολλών κλάδων, γιατί µαθαίνουν από πρώτο χέρι ποιος είναι µαζί
τους και ποιος είναι απέναντι. Μπορούν να πάρουν χρήσιµες
αποφάσεις για τη συνέχεια.
Είναι σηµαντικοί, πραγµατικά, οι αγώνες των εργαζοµένων
αυτό το διάστηµα σε µια σειρά χώρους, σε µια σειρά κλάδους.
Αξίζει να αναφερθούµε στον αγώνα που έδωσαν τις τελευταίες
µέρες οι εργαζόµενοι στο λιµάνι του Πειραιά για την υπογραφή
συλλογικής σύµβασης εργασίας αλλά και αιτήµατα για την προστασία της υγείας και της ζωής τους στη δουλειά, µε θετικά αποτελέσµατα απ’ ό,τι φαίνεται -µέχρι στιγµής τουλάχιστον, θα
δούµε µέχρι τέλους-, κάτι που έγινε κατορθωτό χάρη στην ενότητα και τον αγώνα τους, τη µαζική συµµετοχή τους στην απεργία και τη µεγάλη λαϊκή συµπαράσταση που είχαν από
συναδέλφους τους απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
Επίσης, ήταν ο επίµονος αγώνας των οικοδόµων και η επιτυχία
της υπογραφής τελικά συλλογικής σύµβασης στα µεγαλύτερα
εργοτάξια της Αττικής: Ο απεργιακός αγώνας της Οµοσπονδίας
Γάλακτος Τροφίµων και Ποτών, για να σπάσει η αδιαλλαξία του
ΣΕΒ. Στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη υπήρχαν πολύµορφες και
πολύµηνες κινητοποιήσεις. Στα ξενοδοχεία, στον επισιτισµό, τις
τηλεπικοινωνίες, τις αστικές συγκοινωνίες, το εµπόριο, για τη νοµοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις αυτούς τους δίκαιους αγώνες για δουλειά και ζωή µε δικαιώµατα, µε αξιοπρέπεια, µε συλλογικές συµβάσεις, για
αυξήσεις σε µισθούς, συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να
πάψουν πλέον τα νέα παιδιά να ζουν ως σύγχρονοι δούλοι.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ, από τις αρχές
του 2017 τρεις στους δέκα εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα
είναι µερικώς απασχολούµενοι και λαµβάνουν µόλις 389,65 ευρώ
µεικτά. Με άλλα λόγια, αφού αφαιρεθούν οι εργατικές εισφορές,
ο καθαρός µισθός ανέρχεται σε 326 ευρώ. Με αυτά τα ψίχουλα
αµείβονται κάθε µήνα, όποτε τα βρουν, οι εξακόσιες τριάντα έξι
χιλιάδες τετρακόσιοι είκοσι τέσσερις εργαζόµενοι, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά.
Αλήθεια, εσείς, κυρία Αχτσιόγλου, µπορείτε να ζήσετε µε 326
ευρώ τον µήνα;
Οι νόµοι, που ψηφίστηκαν από το 2011, ουσιαστικά κατάργησαν κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις. Ένα µεγάλο
µέρος των εργαζοµένων εργάζεται µε ατοµική σύµβαση και η
πλειονότητα αυτών αµείβεται µε µισθούς γύρω από τα κατώτερα
όρια. Το ποσοστό των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, που καλύπτεται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, δεν ξεπερνά το
10%, ενώ ο κατώτερος µισθός καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση που τον έχει ρίξει στα τάρταρα, στα 586 ευρώ µεικτά
και στα 511 ευρώ για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Να σταθούµε, όµως, εδώ λίγο παραπάνω. Ο κατώτερος µισθός
και ο τρόπος καθορισµού του χρησιµοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις από το 2010 µέχρι σήµερα από εργαλείο προστασίας των
χαµηλόµισθων, τον ελάχιστο µισθό δηλαδή, σε επιταχυντή της
γενικευµένης µείωσης των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Μετατράπηκε σε επιταχυντή της µείωσης του µέσου µισθού, που ήταν και είναι ο κύριος στόχος για το κεφάλαιο και
τους ονοµαζόµενους περίφηµους «θεσµούς».
Αυτός ο µηχανισµός συµπίεσης του µέσου µισθού παραµένει
αναλλοίωτος για να κάνει τη δουλειά του και τα επόµενα χρόνια.
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Εσείς, που µιλάτε για επαναφορά ελεύθερων διαπραγµατεύσεων, θα επαναφέρετε, αλήθεια, τον τρόπο καθορισµού του βασικού µισθού που ίσχυε πριν τις αντεργατικές διατάξεις της
περιόδου 2010 - 2014;
Μην κοροϊδεύετε, γιατί αυτό που έχετε δεσµευτεί και περιλαµβάνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησής σας -το περίφηµο σχέδιο της δική σας ιδιοκτησίας, όπως το διαφηµίζετεείναι η εφαρµογή του νόµου του κ. Βρούτση του 2013. Ο νόµος
αυτός ορίζει πως πάλι µε κυβερνητική απόφαση θα συνεχίζει να
καθορίζεται ο βασικός µισθός και -φυσικά µε τα γνωστά παραµύθια- µετά από κοινωνικό διάλογο µε τους εταίρους, δηλαδή
τον ΣΕΒ και τη ΓΣΕΕ, που και τώρα τα 500 ευρώ υπογράφουν
και είναι οι καλύτεροι εταίροι της Κυβέρνησής σας.
Θα επαναφέρετε -σας ρωτάµε- τον µισθό όπως ήταν πριν την
απόφαση του 2012, δηλαδή στα 751 ευρώ; Θα καταργήσετε τον
άθλιο διαχωρισµό παλιών και νέων εργαζοµένων; Τα πραγµατικά
ερωτήµατα είναι αυτά. Τα υπόλοιπα και στη γνωστή λογική τού
«σιγά-σιγά θα βγούµε στο φως από το τούνελ» είναι µόνο για να
ξεγελάτε µικρά παιδιά.
Επαναλαµβάνω ότι ο στόχος σας είναι η παραπέρα συµπίεση
του µέσου µισθού, η παραπέρα αύξηση της ευελιξίας µε το χτύπηµα του σταθερού ηµερήσιου χρόνου εργασίας, την εκτίναξη
της εκµετάλλευσης µε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και
άλλες τέτοιες µορφές.
Οι επτακόσιοι και πάνω µνηµονιακοί νόµοι είναι πλέον και δική
σας ιδιοκτησία και έχετε δεσµευτεί, µάλιστα, να φέρετε και άλλους. Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν πριν
τρεις µήνες, τα οποία καταγράφουν νέα µείωση κατά 2,2% στον
µέσο µισθό των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα µεταξύ 2016
και 2017. Συνολικά η µείωση αυτά τα χρόνια ξεπερνά το 20%.
Όµως, η πιο άσχηµη κατάσταση, κυριολεκτικά εξοργιστική,
είναι αυτό που συµβαίνει µε τα νέα παιδιά. Ειδικά οι νέοι εργαζόµενοι δουλεύουν κατά κανόνα χωρίς να έχουν γνωρίσει συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Μεγάλο κοµµάτι τους ξεκινά από τα
ψίχουλα του κατώτατου µισθού και σε καµµιά περίπτωση δεν
προσεγγίζει προγενέστερους µισθούς. Τσακίζει κόκκαλα η πανσπερµία των ευέλικτων µορφών απασχόλησης.
Και έχουµε και την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας να
καµώνονται µε θράσος τον προστάτη, δήθεν, των εργασιακών δικαιωµάτων, να επαναλαµβάνουν τα παραµύθια περί επιστροφής
στην κανονικότητα µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, την ίδια ώρα
που στην πραγµατικότητα ρίχνουν την εργατική τάξη ακόµα πιο
βαθιά µέσα στην εργασιακή ζούγκλα.
Οι εργοδοτικές ενώσεις ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Ένωση Εφοπλιστών,
Ένωση Τραπεζιτών µιλούν πολύ καθαρά σε σχέση µε εσάς, που
υλοποιείτε κατά γράµµα τις επιταγές τους. Όχι µόνο θεωρούν
τις κλαδικές συµβάσεις και τους κλαδικούς µισθούς εµπόδιο
στην ανταγωνιστικότητά τους και στις επενδύσεις τους, αλλά
προωθούν και µια σχεδιασµένη προπαγάνδα µε στόχο την ενοχοποίηση ως αιτία, λέει, της καπιταλιστικής κρίσης των δικαιωµάτων που υπήρχαν και είχαν κατακτήσει µε αίµα οι εργαζόµενοι,
µε µεγάλες θυσίες, µε σκληρούς αγώνες και προβάλλουν το σύνθηµα «καµµιά επιστροφή σ’ αυτό το παρελθόν».
Όχι, κύριοι, δεν φταίνε οι εργαζόµενοι και τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα για την οικονοµική κρίση και την πολιτική σας. Το κεφάλαιο και οι εκπρόσωποί του είναι µανούλες στο να κρύβουν
ότι οι µόνοι υπεύθυνοι για την κρίση είναι αυτοί µε το σύστηµά
τους, µε την ασύδοτη κερδοφορία τους. Είναι η δική τους εξουσία και το κράτος τους που είναι διεφθαρµένο. Είναι τα συσσωρευµένα κεφάλαιά τους από το ξεζούµισµα των εργαζοµένων,
που δεν µπορούν να τα επενδύσουν παραγωγικά µε ικανοποιητικό ποσοστό καπιταλιστικού κέρδους και γι’ αυτό χρειάζονται
απαξίωση των παραγωγικών δυνάµεων, µε πρώτη βέβαια την εργατική δύναµη.
Εµείς δεν έχουµε αυταπάτες ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει
σε όσα αποτελούν βασικό αίτηµα, πυρήνα των αιτηµάτων του εργατικού κινήµατος, των σωµατείων. Είµαστε σίγουροι ότι το εντελώς αντίθετο θα πράξει υλοποιώντας µόνο τις επιταγές του
µεγάλου κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δηλώσεις, τόσο της Υπουργού Εργασίας όσο και άλλων κυβερνητικών στελεχών, δείχνουν µόνο το µέγεθος της κοροϊδίας
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που δέχονται σήµερα οι εργαζόµενοι. Είναι εµφανές πως δεν
υπάρχει πουθενά ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι η Κυβέρνηση θα
αφήσει ελεύθερη τη διαπραγµάτευση για το ύψος του βασικού
µισθού και ό,τι προβλέπεται από αυτόν.
Η Κυβέρνηση δεν δεσµεύεται για ουσιαστική αύξηση του κατώτερου µισθού, πόσω µάλλον για το αίτηµα των εργαζοµένων
για επαναφορά του στα 751 ευρώ. Οι δηλώσεις είναι ξεκάθαρες.
Αναφέρονται σε κάποια σταδιακή αύξηση και µε συµβολική, µάλιστα, σηµασία. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να λέµε τα πράγµατα
µε το όνοµά τους -και να µην κοροϊδευόµαστε και εδώ µέσα- µιλάµε για προεκλογική προπαγάνδα. Λίγα ευρώ αύξηση στον κατώτερο µισθό, στάχτη στα µάτια του λαού. Το µόνο σίγουρο είναι
ότι από το 2019 θα πάρετε από την τσέπη των εργαζοµένων, που
πληρώνονται µε τον βασικό µισθό, 70 ευρώ µε την εφαρµογή του
νόµου για το αφορολόγητο. Το κάνετε σαν την «καλύβα του
Χότζα». Σε καµµιά δήλωση ή κυβερνητικό σχέδιο δεν γίνεται αναφορά στον άθλιο διαχωρισµό µε βάση την ηλικία, το πιο χαµηλό
όριο µισθού δηλαδή µε το οποίο ξεκινά να πληρώνεται ένας νέος
εργαζόµενος.
Η πρόταση των πεντακοσίων τριάντα συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι σαφής χωρίς παραθυράκια. Την καταθέτουµε εκ
νέου, ώστε να γίνει νόµος του κράτους και η κάθε πολιτική δύναµη να τοποθετηθεί µε βάση αυτή την πρόταση.
Πρωτοστατούµε, επιµένουµε στην οργάνωση της πάλης, στην
ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, γιατί εδώ
βρίσκεται η ελπίδα. Τίποτα δεν χαρίστηκε από κανέναν. Όλα κατακτήθηκαν µε σκληρούς ταξικούς αγώνες, µε πολλές θυσίες.
Από τον καναπέ και τη µοιρολατρία δεν αλλάζει τίποτα ούτε µε
τη λογική του µικρότερου κακού εναποθέτοντας ελπίδες σε επίδοξους, διάφορους σωτήρες, σε κυβερνητικές εναλλαγές των
ίδιων διαχειριστών της αρχικής εξουσίας.
Αυτή η λογική τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο χρεοκόπησε -τη
δοκιµάσαµε και µε τον ΣΥΡΙΖΑ- αλλά δεν έφερε ούτε µια στοιχειώδη ανακούφιση στα πιεστικά συσσωρευµένα λαϊκά προβλήµατα. Τώρα, λοιπόν, πρέπει να ανασυνταχθεί το εργατικό λαϊκό
κίνηµα, να βάλει µπροστά τις πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων, τις δίκαιες διεκδικήσεις του, να απαλλαγεί από ανθρώπους της εργοδοσίας µέσα στα σωµατεία, να αλλάξει τους
συσχετισµούς, να παλέψει για την κάλυψη των τεράστιων οικονοµικών απωλειών, να διεκδικήσει την ικανοποίηση σύγχρονων
κοινωνικών αναγκών.
Άλλωστε, µε το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης της επιστήµης
και της τεχνολογικής εφαρµογής στην παραγωγή, αντί να µειώνεται ο εργάσιµος χρόνος και ο ανθρώπινος κόπος, αντί να απελευθερώνεται ο κοινωνικός χρόνος για τον εργαζόµενο, το
οκτάωρο έγινε δεκάωρο, ακόµη και δωδεκάωρο. Η ανεργία µαστίζει σχεδόν τον µισό ικανό προς εργασία πληθυσµό της χώρας.
Προβάλλεται ως σύγχρονο και καινοτόµο να µην υπάρχει κοινωνική και οικογενειακή ζωή, να µην υπάρχει ούτε µία Κυριακή ελεύθερη.
Από όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής φανερώνεται ότι
το σύστηµα της εκµετάλλευσης που υπερασπίζεται έχει σαπίσει
µέχρι µε το µεδούλι. Οι εργαζόµενοι µπορούν µέσα από κάθε
µικρό και µεγάλο αγώνα τους να συγκεντρώνουν δυνάµεις, να
οικοδοµούν τη δική τους συµµαχία, τη δική τους ενότητα, να βάλουν πλώρη για την ανατροπή τελικά αυτής της βαρβαρότητας.
Αυτή η βαρβαρότητα που ζούµε δεν είναι µονόδροµος. Κανένας συµβιβασµός, λέµε εµείς, µε τα ψίχουλα και τη χαµοζωή. Στο
τέλος η εργατική τάξη, οι εργαζόµενοι, όλος ο λαός, θα τα καταφέρουν. Θα βγουν τελικά νικητές, αλλά χωρίς εσάς και κυρίως
κόντρα σε εσάς και τις αντιλαϊκές πολιτικές σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας
στο εξωτερικό λόγω υποχρεώσεων. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Προχωρούµε τώρα στον επόµενο επερωτώντα Βουλευτή, τον
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κ. Βαρδαλή, ο οποίος έχει τον λόγο για πέντε λεπτά για να πρωτολογήσει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι η κατάργηση της δυνατότητας της διαπραγµάτευσης του κατώτερου µισθού και των συλλογικών συµβάσεων από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και η
διατήρηση όλων αυτών των νόµων από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν µια διαδικασία συµπίεσης όλων των µισθών και του
κατώτατου για την προστασία των κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της κρίσης, διαδικασία που στόχευε
ιδιαίτερα στους νέους εργαζόµενους, καθιερώνοντας τον διαχωρισµό παλαιών και νέων και κάνοντας κανόνα τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Τώρα τι υποστηρίζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; Ότι η αύξηση του κατώτατου µισθού αποτελεί, µάλιστα, κεντρικό στόχο
στην αναπτυξιακή στρατηγική αυτής της Κυβέρνησης και ότι θα
βάλει µια τάξη στα εργασιακά και γι’ αυτόν τον σκοπό θα «εφαρµόσει» τη σχετική νοµοθεσία που δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί στη
χώρα µας. Αυτό λέτε, κυρία Υπουργέ, στο ολιστικό σχέδιο για το
µέλλον.
Αλήθεια, σε ποια νοµοθεσία αναφέρεστε; Ρητορικό είναι το
ερώτηµα, γιατί στο ίδιο σχέδιο, στη σελίδα 17, απαντάτε και µάλιστα πολύ συγκεκριµένα. Αναφέρεστε ξεκάθαρα νόµο Βρούτση
και όπως οι ίδιοι λέτε, το ισχύον πλαίσιο καθορισµού του κατώτατου µισθού δίνει κεντρικό ρόλο στους κοινωνικούς εταίρους
και αποφασιστικό ρόλο στο κράτος ότι το νέο επίπεδο του κατώτατου µισθού θα καθοριστεί µετά από µια εκτεταµένη εκτίµηση
των επιπτώσεων από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.
Αλήθεια, ποιους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες; Βλέπε, κυρίως τη συµφωνία των δανειστών. Ό,τι και να γίνει θα πρέπει,
πρώτα απ’ όλα, αυτοί να το εγκρίνουν, οι οποίοι θα λάβουν υπ’
όψιν τους τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και το ποσοστό της ανεργίας. Δηλαδή, θα αφήσετε άθικτο έναν µηχανισµό που ψήφισαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις. Αυτό λέτε µε άλλα λόγια.
Από πουθενά, µα από πουθενά, δεν προκύπτει ότι θα αφήσετε
ελεύθερη τη διαπραγµάτευση ακόµη και στο ύψος του βασικού
µισθού. Απεναντίας θα αξιοποιήσετε έναν µηχανισµό που συνδέει τις όποιες αλλαγές στην αγορά εργασίας µε τις επιπτώσεις
στην ανάπτυξη, τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
Αυτός ο µηχανισµός, όµως, είχε συγκεκριµένα αποτελέσµατα
τα τελευταία χρόνια που λειτούργησε. Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ», ο µέσος µεικτός
µισθός σε πάνω από δύο εκατοµµύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες
εργαζόµενους έπεσε µόνο το 2017 –έπεφτε και τα προηγούµενα
χρόνια- από 949 ευρώ στα 927 ευρώ καθαρά. Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ
βλέπει ότι υπάρχουν ακόµα πολλά περιθώρια συµπίεσης αυτού
του µέσου µισθού, που ανεξάρτητα από τη διαµόρφωση του κατώτατου µισθού, αυτή η προσπάθεια λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί.
Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η αύξηση των µερικώς
απασχολούµενων. Σήµερα, πάνω από εξακόσιες τριάντα χιλιάδες
εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση παίρνουν µισθό 326 ευρώ.
Με πενταροδεκάρες καλούνται να επιβιώσουν εκατοµµύρια εργαζόµενοι ως αποτέλεσµα της πολιτικής που ελαστικοποιεί τον
χρόνο εργασίας και καθιστά ακόµη πιο φθηνά τα εργατικά χέρια,
προσφέροντας από την άλλη µεριά τεράστια κέρδη στο κεφάλαιο.
Μια άλλη πλευρά αυτού του µηχανισµού αφορά την ηλικιακή
οµάδα δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων χρονών. Αυτοί οι εργαζόµενοι αµείβονται µε βασικό µισθό µεικτά 510 περίπου ευρώ,
ενώ καθαρά αποµένουν 429,19 ευρώ.
Τα θετικά ισοζύγια που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια,
δηλαδή περισσότερες προσλήψεις απ’ ό,τι απολύσεις, οφείλονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στις προσλήψεις που γίνονται στους νέους εργαζόµενους, σ’ αυτή την ηλικία. Να, λοιπόν,
άλλος ένας τρόπος για να ρίχνετε τον µέσο µισθό. Και εσείς δεν
λέτε τίποτα για τον άθλιο αυτό διαχωρισµό µε βάση την ηλικία.
Γιατί δεν καταργείτε, για παράδειγµα, τον υποκατώτατο µισθό;
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Ποιος σας εµποδίζει; Όµως, δεν περιορίζεστε µόνο σ’ αυτά. Για
να πετύχετε τον στόχο σας για µείωση του µέσου µισθού έχετε
µετατρέψει τον ΟΑΕΔ από οργανισµό για την προστασία των
ανέργων σε οργανισµό στην υπηρεσία των επιχειρήσεων. Τον
έχετε µετατρέψει σε κύριο πυλώνα προώθησης των ελαστικών
µορφών εργασίας, που µετατρέπει τον λαϊκό µόχθο σε κίνητρα
και «ζεστό» χρήµα για τους εργοδότες.
Σήµερα, για παράδειγµα, υπάρχουν µέσω των προγραµµάτων
του ΟΑΕΔ χιλιάδες εργαζόµενοι σε προγράµµατα απασχόλησης,
αναλώσιµοι, που εργάζονται σε κάθε είδους ευέλικτη εργασία,
που περιφέρονται από κλάδο σε κλάδο χωρίς δικαιώµατα. Δηλαδή, τσάµπα εργασία -κυρίως νεανική- µέσω της µαθητείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε και τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας
αποτελεί µια υπόσχεση χωρίς κανένα, µα κανένα, αντίκρισµα.
Στρατηγική στόχευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι η
παραπέρα µείωση του µέσου µισθού. Από τη µια θα δώσετε 20
µε 25 ευρώ αύξηση στον κατώτατο µισθό και από την άλλη τσέπη
-του ίδιου εργαζόµενου- θα του πάρετε περίπου 70 ευρώ µε τη
µείωση του αφορολόγητου.
Το ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, της αποκατάστασης συγκροτηµένων δικαιωµάτων, ήταν και παραµένει ένα
µεγάλο µέτωπο ταξικής αντιπαράθεσης µε το κεφάλαιο και τις
δυνάµεις που το υπηρετούν και δεν αποτελεί ζήτηµα διαβούλευσης και, µάλιστα, προτάσσοντας ως κριτήριο την καπιταλιστική
κερδοφορία, όπως η Κυβέρνησή σας κάνει.
Η µόνη δύναµη που µπορεί να φρενάρει την καπιταλιστική
βαρβαρότητα είναι η εργατική τάξη µαζί µε τους φυσικούς της
συµµάχους, µε αγώνες σκληρούς, ταξικούς που θα σπάνε τα
δεσµά της εκµετάλλευσης και θα ανοίγουν τους δρόµους του
µέλλοντος, αγώνες που θα διεκδικούν έναν κόσµο χωρίς εκµετάλλευση, µια κοινωνία που τον πλούτο της θα τον καρπώνονται
αυτοί που τον παράγουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον επόµενο επερωτώντα Βουλευτή κ. Γκιόκα.
Παρακαλώ, κύριε Γκιόκα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένας από τους λόγους που η Κυβέρνηση δεν τόλµησε να
φέρει εδώ και ενάµιση περίπου χρόνο την πρόταση νόµου του
ΚΚΕ στη Βουλή για συζήτηση, πέρα από το προφανές ότι δεν
θέλει και δεν πρόκειται να την κάνει αποδεκτή, είναι και για να
µην αναφερθεί και να µη συζητηθεί πάλι όλη αυτή η κοροϊδία που
επιχείρησε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει προς τους εργαζόµενους και την οποία θυµόµαστε όλοι.
Θυµόµαστε όλοι, για παράδειγµα, το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης και την επαναφορά του κατώτατου µισθού. Θυµόµαστε
όλοι τις υποσχέσεις, όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση, ότι η κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου είναι θέµα ηµερών. Είχε µάλιστα τότε το θράσος ο κ. Σκουρλέτης να κουνάει και το χέρι στο
ΚΚΕ και να λέει: «Τι θα κάνετε εσείς όταν φέρουµε το νοµοσχέδιο
την επόµενη εβδοµάδα στη Βουλή;».
Επίσης, θυµόµαστε όλοι πώς µετά οι ηµέρες έγιναν µήνες, έγιναν χρόνια και από την άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού, φθάσαµε στην τµηµατική επαναφορά. Και φτάνουµε στην
τωρινή κατάσταση, που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι µόνο
έχει υιοθετήσει όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των προηγούµενων κυβερνήσεων, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά
έχει βάλει και τη δική της σφραγίδα.
Γιατί η εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει, το γεγονός της κατάργησης, για παράδειγµα, της κυριακάτικης αργίας ή ο απεργοκτόνος νόµος που ψηφίσατε πριν λίγους µήνες, που έχει ήδη
αρχίσει να δείχνει τα πρώτα του αποτελέσµατα, έχει τη δική σας
σφραγίδα.
Ερχόµαστε στο σήµερα, που πάλι η Κυβέρνηση προσπαθεί να
κοροϊδέψει τους εργαζόµενους στο ζήτηµα αυτό, για να στηρίξει
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το παραµύθι της µεταµνηµονιακής -δήθεν- εποχής και της καθαρής εξόδου, βεβαίως πλέον µε ξεφτισµένα επιχειρήµατα, µε υποσχέσεις οι οποίες βγάζουν µάτι ότι είναι παραπλανητικές και µε
στόχο, πάνω από όλα, να δώσετε εξετάσεις όχι στους εργαζόµενους, αλλά να δώσετε εξετάσεις στο κεφάλαιο, στον ΣΕΒ, στον
ΣΕΤΕ, στις άλλες εργοδοτικές ενώσεις, στις οποίες ο κ. Τσίπρας
έχει γίνει πολύ τακτικός θαµώνας. Να δώσετε εξετάσεις για το
ότι η δική σας Κυβέρνηση µπορεί κυρίως µε το καρότο -σε αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία που επενδύει περισσότερο στο µαστίγιο- να πείσει τους εργαζόµενους να βάλουν πλάτη στον
στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτός ήταν και είναι άλλωστε πάντα ο ύπουλος ρόλος που παίζει η σοσιαλδηµοκρατία.
Μιλάτε για τον κατώτατο µισθό και τι λέτε; Όχι επαναφορά,
αυτό είναι παρελθόν, αυτό γράφτηκε στο χιόνι, αλλά αύξηση του
κατώτατου µισθού. Τι αύξηση; Απαντάτε: σαν και αυτή που έκανε
η µεταµνηµονιακή Πορτογαλία, δηλαδή 80 λεπτά την ηµέρα. Θέλετε να το στρογγυλοποιήσουµε προς τα πάνω και να το κάνουµε
1 ευρώ την ηµέρα; Μα, ήδη έχετε φροντίσει να τους τα πάρετε
µέσα από τη µείωση του αφορολόγητου, µέσα από την αύξηση
του ΕΝΦΙΑ που θα αφορά λαϊκά νοικοκυριά.
Οι εργαζόµενοι τα χάνουν µε άλλους τρόπους, όπως είναι για
παράδειγµα αυτή την περίοδο η αύξηση στην τιµή των καυσίµων.
Πώς θα γίνει αυτή η αύξηση; Με κρατική παρέµβαση, όπως ξεκάθαρα λέτε στο αναπτυξιακό σχέδιο -αναφέρθηκε από τον Σάκη
Βαρδαλή προηγουµένως- και όχι µε ελεύθερη διαπραγµάτευση
που λέει η πρόταση νόµου του ΚΚΕ, αφού πρώτα φυσικά καταργηθεί η πράξη υπουργικού συµβουλίου και επανέλθει ο κατώτατος µισθός στα 751 ευρώ.
Το τονίζουµε αυτό, γιατί κάνετε διάφορα κόλπα τώρα τελευταία, προκειµένου να δικαιολογήσετε την κρατική αυτή παρέµβαση και να την εµφανίσετε µε φιλεργατικό µανδύα. Δηλαδή, τι
να εµφανίσετε; Τον νόµο της κυβέρνησης Σαµαρά από το 2013
να τον επαναφέρετε και να τον παρουσιάσετε µε φιλεργατικό
µανδύα και το ίδιο θα κάνετε και µε τις συλλογικές συµβάσεις.
Θα είναι µια επαναφορά - καρικατούρα µε απαγορευτικούς
όρους και προϋποθέσεις και, κυρίως, µε τη διατήρηση του κατώτατου µισθού στα χαµηλά επίπεδα, που θα λειτουργεί ως µηχανισµός συµπίεσης του µέσου µισθού προς τα κάτω.
Άρα, κύριοι της Κυβέρνησης, όσα λέτε είναι αέρας κοπανιστός. Είναι αέρας κοπανιστός όσα λέτε για την προστασία της
νοµιµότητας και την καταπολέµηση της µαύρης και παράνοµης
εργασίας, γιατί το πρόβληµα, εκτός από την παράνοµη εργασία
που ανθεί εξαιτίας όλης αυτής της πανσπερµίας των εργασιακών
σχέσεων, είναι και η νοµική εργασία. Είναι, δηλαδή, αυτή η νοµιµότητα, είναι όλο αυτό το νοµοθετικό τερατούργηµα, που θέλετε
κιόλας να το κωδικοποιήστε, η οποία µε νόµιµο τρόπο θωρακίζει
την εργοδοτική ασυδοσία και την εργοδοτική εκµετάλλευση.
Αυτό αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, και από την κλιµάκωση
της τροµοκρατίας στους χώρους δουλειάς, από τη βιοµηχανία
διώξεων σε βάρος συνδικαλιστών, πρωτοπόρων εργατών, αγωνιστών. Μόνο τους τελευταίους µήνες έχουν κατατεθεί δεκάδες
επίκαιρες απλές ερωτήσεις, αναφορές από το ΚΚΕ για τέτοιες
συνδικαλιστικές διώξεις. Τις έχω και µπροστά µου.
Κάποιες απ‘ αυτές είναι οι ακόλουθες: «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ», εταιρεία
«ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ», απόλυση εργαζόµενης µέλους του διοικητικού
συµβουλίου, επιχείρηση «GREENMEDIA» µε εφαρµογή ανταπεργίας, απολύσεις και συνδικαλιστικές διώξεις σε εταιρείες «ΑΝΑΜΕΤΤ» και «ΒΙΑΝΑΤ» του Οµίλου Στασινόπουλου και πολλές
άλλες, τις οποίες καταθέτουµε στα Πρακτικά και οι οποίες αποδεικνύουν ότι µάλλον δεν έχει τροµάξει και πολύ η εργοδοσία
από την πολιτική σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Γκιόκας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το αντίθετο συµβαίνει. Μάλλον έχει ξεσαλώσει και αποδείχθηκε και αυτό, φυσικά, και από τα τελευταία γεγονότα στον Πειραιά, όπου µέσα σε τέσσερις µέρες βγήκαν πέντε δικαστικές
αποφάσεις που κήρυτταν παράνοµη την απεργία των λιµενεργατών.
Αυτό είναι το νοµοθετικό πλαίσιο που έχετε φτιάξει και έχει
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γίνει και ανέκδοτο πλέον στους χώρους δουλειάς. Η απεργία θα
βγαίνει παράνοµη, ακόµη κι αν ο εργαζόµενος δεν φορά κράνος.
Όµως ιδιαίτερα η τελευταία απεργία στον Πειραιά έχει και διαφορετική ανάγνωση, δηλαδή ότι οι εργαζόµενοι µε τον αγώνα
τους, την οργάνωσή τους µπορούν να ξεπεράσουν εµπόδια, να
επιβάλλουν κάποια θετικά µέτρα υπέρ τους και αυτός είναι ο
δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουν και για να ξηλωθεί όλο
αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο, αλλά πάνω απ’ όλα για να ανατραπεί ριζικά αυτή η πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε τον επόµενο οµιλητή, τον Βουλευτή κ. Δελή.
Έχετε πέντε λεπτά πρωτολογία και τρία λεπτά δευτερολογία.
Θέλετε να τα συγκεράσουµε και να τα κάνουµε οχτώ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δελή, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεν
είναι µόνο ο µισθός των εργαζοµένων, είναι και οι εργασιακές
σχέσεις, τα ωράρια, τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα, τα ζητήµατα
ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, την τεράστια σηµασία που έχουν οι
συµβάσεις για τους εργαζόµενους, όπως καταλαβαίνουµε και
γιατί ασχολούνται τόσο πολύ µε αυτές οι εργοδότες, οι καπιταλιστές και το κράτος τους, αφού ξέρουν ότι ανάλογα µε το περιεχόµενο αυτών των συµβάσεων, αυξάνεται ή µειώνεται ο
βαθµός εκµετάλλευσης των εργαζοµένων άρα και τα κέρδη τους.
Να γιατί το χτύπηµα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και
τους µισθούς αποτελεί σταθερά τον πυρήνα της επίθεσης των
επιχειρηµατικών οµίλων και των κυβερνήσεών τους, προκειµένου
να εξυπηρετήσουν τη λεγόµενη ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας τους. Γι’ αυτό ποτέ αυτό το κράτος δεν αφήνει ελεύθερες
τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, καθώς µε µια σειρά νόµους
καθορίζει το πλαίσιο τους.
Τελικά και οι συλλογικές συµβάσεις είναι ζήτηµα συσχετισµών
ανάµεσα στους εργαζόµενους και τα συνδικάτα τους από τη µια
και τους εργοδότες και το κράτος τους από την άλλη. Με την καπιταλιστική κρίση και µε τους νόµους των µνηµονίων αυτές οι
συµβάσεις δέχονται συντριπτικά πλήγµατα.
Καταργούνται, ουσιαστικά, οι κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους και µόνο επιχειρησιακές συµβάσεις υπάρχουν πια και αυτές όχι παντού, ενώ
πολλές επιχειρήσεις εφαρµόζουν ατοµικές συµβάσεις ορισµένου
χρόνου και το φαινόµενο των ενοικιαζόµενων εργαζόµενων επεκτείνεται.
Η µετενέργεια των συµβάσεων που έχει, περιορίζεται χρονικά
και ουσιαστικά ακυρώνεται, ενώ παύει να ισχύει η υποχρεωτικότητα και η γενίκευση των συλλογικών συµβάσεων.
Νοµοθετείτε το νέο «εργοδοτικό φρούτο» των ενώσεων προσώπων, που σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη κατάργηση της
αρχής της ευνοϊκότερης σύµβασης φτιάχνουν όλο και πιο πολύ
επιχειρησιακές συµβάσεις στα µέτρα των εργοδοτών. Και έτσι
το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφει συνεχώς σταθερή αύξηση
του ποσοστού της ευέλικτης εργασίας µέσα από τις ατοµικές
συµβάσεις. Όλα αυτά είναι εδώ τα τελευταία χρόνια νοµοθετηµένα από όλες τις κυβερνήσεις και, βεβαίως, προσφορά στις
ορέξεις των εργοδοτών.
Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και προπαγανδίζει ότι µόλις λήξει
τυπικά το µνηµόνιο, θα επαναφέρει, λέει, τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και θα αποκαταστήσει δυο βασικές αρχές των
συλλογικών συµβάσεων την επεκτασιµότητα και την ευνοϊκότερη
ρύθµιση.
Βεβαίως η Κυβέρνηση την ίδια στιγµή κλείνει το µάτι στον ΣΕΒ
και τον καθησυχάζει, δηλώνοντας ότι µε αυτές τις αρχές που θα
επαναφέρει, θα ενισχύσει την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα του κοινωνικού διαλόγου και θα προωθήσει τον υγιή ανταγωνισµό στην οικονοµία. Διότι η στρατηγική του ΣΕΒ σε αυτό το
ζήτηµα είναι δεδοµένη, ταξικά προσδιορισµένη από τη µεριά του
και επίσηµα διακηρυγµένη.
Τι λέει ο ΣΕΒ; Καµµία επιστροφή στο προ κρίσης καθεστώς
των συλλογικών συµβάσεων τονίζοντας ότι έχει σηµασία ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό µείγµα συλλογικών διαπραγµατεύ-
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σεων. Ούτε καν τη λέξη συµβάσεις δεν χρησιµοποιεί.
Αυτή η στρατηγική που είναι και η στρατηγική, βεβαίως, όλων
των εργοδοτικών οργανώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχει στον πυρήνα της τη συνεχή επιδίωξη της ευελιξίας, το σµπαράλιασµα δηλαδή των εργασιακών σχέσεων που σε συνδυασµό
µε τη µείωση του µέσου µισθού εγγυάται τα κέρδη τους.
Αυτή ακριβώς τη στρατηγική υπηρετεί τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ µεθοδικά και ύπουλα, πίσω από τις υποσχέσεις του για τα ψίχουλα
που θα δώσει στον κατώτερο µισθό. Διότι την ώρα που φλυαρεί
για την επεκτασιµότητα των κλαδικών συµβάσεων, η Κυβέρνηση
προσθέτει αµέσως και την προϋπόθεση της λεγόµενης αντιπροσωπευτικότητας, µε την καθιέρωση µηχανισµού µέτρησης που
θα µετράει αν οι εργοδότες που υπογράφουν κλαδική σύµβαση
απασχολούν το 51% των εργαζόµενων στο σύνολο του κλάδου.
Και προηγουµένως τον περασµένο Γενάρη φρόντισε η ίδια Κυβέρνηση να βάλει ακόµα περισσότερα εµπόδια στην κήρυξη
απεργιών από τα κλαδικά συνδικάτα, δυσκολεύοντας έτσι ακόµα
περισσότερο την πάλη τους για την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων.
Αποφεύγει η Κυβέρνηση, όπως ο διάολος το λιβάνι, να µας πει
επιτέλους, τι θα κάνει µε τις ατοµικές συµβάσεις που «σπάνε κόκαλα» και πολλαπλασιάζονται συνεχώς, τι σκοπεύει να κάνει µε
εκείνες τις ενώσεις προσώπων που λειτουργούν σαν βόµβα στις
συλλογικές συµβάσεις. Θα τις καταργήσει; Να απαντήσετε καθαρά.
Είναι, βλέπετε, και εκείνες οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπενθυµίζουν συνεχώς ότι οι κλαδικές
συµβάσεις δεν µπορούν να επεκτείνονται γενικώς σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά αφού πρώτα πάρουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαίτερες
ανάγκες καθεµιάς. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Εδώ είναι η πρόταση που έκαναν πάνω από πεντακόσιες εργατικές οργανώσεις, που έγινε και πρόταση του ΚΚΕ! Ψηφίστε
την! Καταργείστε όλους τους αντεργατικούς νόµους! Επαναφέρετε τον βασικό µισθό στα 750 ευρώ, και τις συλλογικές συµβάσεις όπως λειτουργούσαν µέχρι το 2012 και να µην ξεχνάτε,
βέβαια. Περασµένα ξεχασµένα δεν πρόκειται να πουν οι εργαζόµενοι!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εσείς θα κάνετε χρήση δευτερολογίας;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η στάση όλων των κοµµάτων απέναντι στα αιτήµατα και τους
στόχους πεντακοσίων τριάντα συνδικαλιστικών οργανώσεων
είναι -κατά τη γνώµη µας- ένα επιπλέον κριτήριο, αλλά και απόδειξη µε ποιανού τα συµφέροντα τάσσονται.
Από τη µια είναι τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων
και της κερδοφορίας τους, στρατηγική στην οποία συγκλίνουν η
Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ,
τα υπόλοιπα κόµµατα και από την άλλη είναι τα συµφέροντα της
εργατικής τάξης, της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαϊκών
στρωµάτων που µάχονται για αξιοπρέπεια στη ζωή, για µόνιµη
σταθερή δουλειά, για κατάργηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, διασφάλιση συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αποκατάσταση του κατώτερου
µισθού στα 751 ευρώ, επαναφορά δέκατου τρίτου δέκατου τέταρτου µισθού και σύνταξης αντίστοιχα, για τα οποία παλεύει το
ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα και αναδεικνύει το ΚΚΕ µε την πρόταση νόµου την οποία συζητάµε σήµερα εδώ.
Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων και οι άλλες εργοδοτικές
ενώσεις επαναλαµβάνουν µε κάθε ευκαιρία ότι η επιστροφή στο
παρελθόν αποτελεί ουτοπία, εµποδίζει την επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την
αύξηση των κερδών τους, προϋπόθεση όπως λένε για να µπουν
δυναµικά στη νέα εποχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κινείται στον ίδιο αντιλαϊκό άξονα
µε τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων. Άλλωστε επιχαίρει συγ-
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χαρητηρίων. Έχει ήδη δεσµευτεί στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού µνηµονίου, να προχωρήσει στην κωδικοποίηση της εργατικής νοµοθεσίας, στη µονιµοποίηση δηλαδή όλων των
αντεργατικών νόµων των τελευταίων ετών που διαµόρφωσαν την
εργασιακή ζούγκλα.
Για παράδειγµα οι ελαστικές µορφές απασχόλησης έχουν αντικαταστήσει τη σταθερή δουλειά µε πιο χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, κυρίως, στους κλάδους
του τουρισµού και του εµπορίου. Οι όποιες κλαδικές συµβάσεις
έχουν πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Παρακάµπτονται στην
πράξη από τις πολλαπλές, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις όπως
των ενοικιαζόµενων ή εργολαβικών εργαζόµενων, των συµβάσεων µιας µέρας, ολίγων ηµερών, τα τετράωρα, οι τρίµηνες και
τετράµηνες συµβάσεις, οι εξτρατζήδες και πολλές άλλες µορφές
εργασιακών σχέσεων.
Με αυτά τα όπλα οι ξενοδόχοι προσαρµόζουν το προσωπικό,
τον αριθµό και τη σύνθεση των εργαζοµένων ακόµα και από µέρα
σε µέρα. Η ευελιξία βασιλεύει στα πεντάστερα χλιδάτα ξενοδοχεία στην Αττική, στην Κρήτη, στη Ρόδο, σε πολλές τουριστικές
περιοχές της χώρας. Με πρόσχηµα την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών από τουριστικές σχολές ενισχύουν το καθεστώς
της µαθητείας, ρουφώντας στην κυριολεξία το αίµα των παιδιών
για 300 ευρώ. Όσοι πάρουν κάτι παραπάνω, είναι γιατί δουλεύουν χωρίς ρεπό ή βάρδιες, που φτάνουν ακόµα και τις δώδεκα ώρες.
Η οικονοµική αφαίµαξη των σπουδαστών από τους σχολάρχες
δίνει τη θέση της στο ξεζούµισµα της θερινής σεζόν από τους
ξενοδόχους. Οι µεγαλοξενοδόχοι για να ξεµπερδέψουν µε τα δικαιώµατα και τις αποδοχές των παλιών εργαζοµένων, φτιάχνουν
τις ενώσεις προσώπων γνωστό όχηµα για τη µετατροπή των κουτσουρεµένων κλαδικών συµβάσεων σε επιχειρησιακές και την
ισοπέδωση των µισθών και στα 586 ευρώ. Όπου υπάρχει αντίδραση των εργαζοµένων, επιστρατεύονται οι απειλές για απολύσεις ή µειώσεις που φτάνουν µέχρι και τα 300 ευρώ.
Η ευελιξία συνεπάγεται µια σειρά παρενέργειες στις συνθήκες
δουλειάς και ζωής τους. Αναγκάζονται να δουλεύουν µε τη συγκατάθεσή τους µέχρι θανάτου, χωρίς ρεπό, χωρίς ωράρια. Καταστρατήγηση του ηµερήσιου χρόνου εργασίας. Έχουν το
θράσος να τους λένε ότι µε δουλειά την έκτη και έβδοµη µέρα
θα αυξηθεί ο µισθός τους. Τον µισθό, όµως, δεν τον αυξάνει ούτε
η υπερωρία ούτε η δουλειά σε µέρα ανάπαυσης. Τον µισθό τον
αυξάνει και τον επιβάλλει ο ίδιος ο αγώνας των εργαζοµένων, για
να ζουν σαν άνθρωποι και όχι σαν σκλάβοι. Διαφορετικά θα πηγαίναµε πίσω στον 16ο και 17ο αιώνα, που δούλευαν πάνω από
δεκαέξι ώρες την ηµέρα για ένα πιάτο φαΐ και ζούσαν κατά µέσο
όρο σαράντα χρόνια.
Όλα αυτά, όµως, συµβαίνουν τη στιγµή που οι ξενοδόχοι το
2017 µοιράστηκαν 41 εκατοµµύρια ευρώ ανά ηµέρα, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις τους σε νέες πτέρυγες.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στον κλάδο του εµπορίου, όπου επίσης έχουν γενικευτεί όλες οι µορφές των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η επέκταση της εργάσιµης ηµέρας µε άθλιους µισθούς
που ξεκινούν στον κλάδο από 180 και 200 ευρώ.
Η σχεδιασµένη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα
απελευθερωµένα ωράρια λειτουργίας των καταστηµάτων σε
συνδυασµό µε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει τον κλάδο να έχει έναν άστατο,
ακανόνιστο εργάσιµο χρόνο, ενώ έχουν αυξηθεί τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες. Χτυπούν στην καρδιά
τη ζωή του εµποροϋπαλλήλου, τη ζωή συνολικά της εργατικής
οικογένειας.
Τα στοιχεία του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» και του ΣΕΠΕ που
αφορούν τις ροές της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό
τοµέα, δίνουν την πραγµατική εικόνα των τελευταίων ετών µε γενίκευση της τάσης για προσλήψεις µε ευέλικτες µορφές εργασίας, κυρίως, µε ατοµικές συµβάσεις µερικής απασχόλησης και
εκ περιτροπής εργασίας. Πάνω από το 50% των προσλήψεων τα
έτη 2014, 2015, 2016 είναι µε µερική και εκ περιτροπής απασχόληση. Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης µειώθηκαν από
79% το 2009 σε 45% το 2016, ενώ οι προσλήψεις µε ευέλικτες
µορφές εργασίας το 2009 ήταν στο 21% του συνόλου των προσ-
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λήψεων. Το 2016 ανήλθε στο 55%.
Η µετατροπή ατοµικών συµβάσεων από πλήρη εργασία σε µερική και εκ περιτροπής απασχόληση το διάστηµα 2009 - 2016 αυξήθηκε κατά 202%, ενώ η µονοµερής µετατροπή των ατοµικών
συµβάσεων σε εκ περιτροπής από τον εργοδότη αυξήθηκε, παρακαλώ, κατά 790%!
Η καθιέρωση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων όχι µόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες σε
συνδυασµό µε την αποδυνάµωση των συλλογικών συµβάσεων,
τους χαµηλούς µισθούς, την υψηλή ανεργία, την αυξηµένη αδήλωτη εργασία -καταγεγραµµένη ή µη-, την απλήρωτη δουλειά σε
περίπου εννιακόσιες χιλιάδες µισθωτούς, εδραιώνουν την εργασιακή ζούγκλα ως µια νέα κοµβική συνιστώσα των αγορών εργασίας, όπως λέει ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων. Το κεφάλαιο
βρίσκεται ήδη σε θέση µάχης για τη νέα αντεργατική επίθεση
διαρκείας, µε τη στήριξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όλων
των αστικών επιτελείων και κοµµάτων που όχι µόνο στηρίζουν,
διατηρούν και βαθαίνουν το αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο,
αλλά µε τα παραµύθια περί δίκαιης ανάπτυξης, επιστροφής στην
κανονικότητα, διάχυσης των οφελών της ανάπτυξης σε όλη την
κοινωνία επιχειρούν να αφοπλίσουν και να παγιδεύσουν την εργατική τάξη.
Τέλος -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- η πρόταση νόµου του
ΚΚΕ, τα αιτήµατα των πεντακοσίων δεκατριών σωµατείων, οµοσπονδιών, εργατικών κέντρων, η υπόθεση των συλλογικών συµβάσεων είναι µια µάχη που αφορά τον µισθό, συνολικά τις
εργασιακές σχέσεις, τον ηµερήσιο χρόνο, την υγιεινή και την
ασφάλεια στην εργασία. Είναι αγώνας για το συνολικό ξήλωµα
του αντεργατικού πλαισίου. Η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόµο του αγώνα για να
ανατραπεί αυτή η πολιτική, να παλέψουν για την κάλυψη των
απωλειών και την υπεράσπιση της ζωής τους, για την ανασύνταξη των δυνάµεων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος, του
εργατικού κινήµατος συνολικά, και να ενισχύσουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τελευταίος επερωτών Βουλευτής είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Λαµπρούλης.
Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πολιτική κατεύθυνση της επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε το κόµµα µας, οι θέσεις που περιέχει για την κατάργηση
των αντιλαϊκών µέτρων που κτυπούν τους µισθούς, τις συντάξεις,
τις συλλογικές συµβάσεις, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα κοινωνικά δικαιώµατα αλλά και οι στόχοι πάλης που θέτουµε για
διεκδίκηση, είναι σε αντιστοιχία µε τις λαϊκές ανάγκες. Μπορούν
να γίνουν όπλο στα χέρια του εργατικού λαϊκού κινήµατος, να
συµβάλλουν στην ενδυνάµωση της πάλης τους.
Θεωρούµε πως η σηµερινή συζήτηση µπορεί να συµβάλει
αλλά και να αξιοποιηθεί από τους ίδιους τους εργαζόµενους, οι
οποίοι στενάζουν από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την αντιλαϊκή πολιτική, προκειµένου να βγάλουν συµπεράσµατα για τη
στάση των πολιτικών δυνάµεων, να επαναξιολογήσουν τις πολιτικές προτάσεις και την πρακτική του κάθε κόµµατος, µε κριτήριο
ποια πολιτική αντιστοιχεί στα συµφέροντα και στην κοινωνική
θέση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων, της νεολαίας
που προέρχεται από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Η κλιµάκωση της επίθεσης και οι συνέπειες στο σύνολο των
εργασιακών, ασφαλιστικών και άλλων δικαιωµάτων των εργαζοµένων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην περίοδο της
κρίσης έχει αντίκτυπο σε όλες τις πλευρές της υγείας της εργατικής τάξης, µε αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας, αλλά και την επιδείνωση των όρων
προστασίας της υγείας από τον επαγγελµατικό κίνδυνο.
Η εντατικοποίηση της εργασίας, οι εκπτώσεις στα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης του επαγγελµατικού κινδύνου, για εξοικονόµηση κεφαλαίων, η επέκταση των ελαστικών σχέσεων
εργασίας, η απελευθέρωση ωραρίου και η διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου ανάλογα µε τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της
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καπιταλιστικής παραγωγής, η εργοδοτική αυθαιρεσία, συνδυασµένα µε την απελευθέρωση των απολύσεων, συνδέονται άµεσα
µε την επιβάρυνση της έκθεσης στον επαγγελµατικό κίνδυνο.
Αυτά τα µέτρα αποτελούν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την καπιταλιστική κρίση. Απεικονίζονται στις στρατηγικές της για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, αλλά και
στις σχετικές αποφάσεις για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες µε διαβάθµιση ανάλογα µε το επίπεδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τους
ανταγωνισµούς κ.λπ.. Αποτελούν, λοιπόν, στοιχεία που αποδεικνύουν πως η καπιταλιστική ανάπτυξη και στην κρίση αλλά και
στην ανάπτυξη οδηγεί συνεχώς στη σχετική επιδείνωση των
όρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αποδεικνύουν πως εµποδίζει την ολόπλευρη αξιοποίηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων για την πρόληψη και
αντιµετώπιση του επαγγελµατικού κινδύνου. Όµως, κυρίως αποδεικνύουν πως η προστασία της ζωής του εργάτη ποτέ δεν θα
συµβαδίσει µε την προστασία των κερδών των λίγων.
Έτσι για το ΚΚΕ, αλλά και για το ταξικά προσανατολισµένο κίνηµα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η ανάδειξη των συνεπειών της
καπιταλιστικής ανάπτυξης στην υγεία των εργαζοµένων, η διεκδίκηση µέτρων πρόληψης και προστασίας από τον επαγγελµατικό κίνδυνο, η αποκάλυψη της ουσιαστικής αιτίας για την
επιβάρυνση της υγείας, που δεν είναι η φύση της εργασίας,
όπως επικαλούνται οι απολογητές και τα κόµµατα, όλοι εσείς οι
υπόλοιποι που στηρίζουν το εκµεταλλευτικό σύστηµα, αλλά ο
προσανατολισµός της παραγωγής για τη διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας.
Στην εξυπηρέτηση αυτής της κατεύθυνσης οφείλεται η κατακόρυφη αύξηση των εργοδοτικών εγκληµάτων -και όχι εργατικών
ατυχηµάτων- στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, µε τη διαχρονική
συνενοχή όλων των κυβερνήσεων, όπως και της σηµερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αναγκάζοντας τους εργαζόµενους να
εργάζονται σε άθλιες συνθήκες για ένα πενιχρό µεροκάµατο του
τρόµου.
Η κατάργηση και της ελάχιστης νοµοθετικής προστασίας ή
κρατικών υπηρεσιών για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, η ουσιαστική κατάργηση των ελέγχων της
ασφάλειας και της υγιεινής στους χώρους εργασίας, η απουσία
αποκλειστικά κρατικού σώµατος επιθεωρητών και γιατρών εργασίας, όλα αυτά αποτελούν συνειδητή πολιτική επιλογή διαχρονικά. Προϋπήρχαν της κρίσης και γιγαντώθηκαν από τις πολιτικές
διαχείρισης της κρίσης προς όφελος των µονοπωλίων. Πρόκειται
για µια πολιτική που αντιµετωπίζει την εργατική τάξη σαν αναλώσιµο είδος και που θυσιάζει εργάτες και εργάτριες στον βωµό
του κέρδους.
Να γιατί σήµερα γίνεται ακόµα πιο επιτακτική η ανάγκη σύνδεσης της πάλης για τα εργασιακά, ασφαλιστικά, µισθολογικά
δικαιώµατα, µε την ένταση της εργατικής δράσης για την προστασία της ζωής, της ασφάλειας και της υγείας των εργατών και
εργατριών, για ταξική σύγκρουση µε το εκµεταλλευτικό σύστηµα
και την αντεργατική πολιτική που γεννάει και οξύνει το σύνολο
των εργατικών προβληµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προτού δώσω τον
λόγο στην Υπουργό την κ. Αχτσιόγλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Γαλιάς Ηρακλείου και
από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχετε τον λόγο, κυρία Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολύ συχνά όταν συζητάµε για
τα εργασιακά επικεντρωνόµαστε στο τι συνέβη την περίοδο
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2010-2014, την περίοδο της µεγάλης απορρύθµισης των εργασιακών δικαιωµάτων και ξεχνάµε ενδεχοµένως ότι ο δρόµος της
απορρύθµισης στα εργασιακά είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν.
Αυτό ενδεχοµένως αποδεικνύει και κάτι που είναι εξαιρετικά καθαρό: Αποδεικνύει ότι η απορρύθµιση της εργασίας δεν ήταν ένα
σχέδιο επιβολής των διαθέσεων της τρόικας ή τέλος πάντων δεν
ήταν µόνο αυτό, αλλά ήταν σε πολύ µεγάλο βαθµό και ένα σχέδιο
το οποίο το ασπάζονταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις ως καθαρή θέση αρχής. Και θα το εξηγήσω αυτό.
Εδώ και χρόνια υπάρχουν στη χώρα µας νοµίζω δυο πολύ διακριτά και πολύ σαφή σχέδια για την εργασία και ο κ. Μητσοτάκης
φροντίζει αυτό να µας το θυµίζει πάρα πολύ συχνά και µε πάρα
πολύ καθαρό τρόπο. Από τη µια πλευρά είναι το σχέδιο για την
εργασία το οποίο εκφράζει η Νέα Δηµοκρατία -το εκφράζει ο
Πρόεδρός της πολύ συχνά-, το οποίο θεωρεί ότι η συµπίεση του
κόστους εργασίας, όπως το ονοµάζει, δηλαδή η συµπίεση στην
πραγµατικότητα των µισθών και των εργασιακών δικαιωµάτων
αποτελούν το καύσιµο για την επίτευξη της ανάπτυξης και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, ένα
µοντέλο που σχηµατικά θα το έλεγα το µοντέλο της φθηνής και
της πλήρους απροστάτευτης, της εντελώς επισφαλούς εργασίας, µια θέση που, όπως είπα, είναι σαφής, είναι καθαρή, είναι
θέση αρχής, είναι ιδεολογική. Αυτό είναι το µοντέλο το οποίο
υπηρέτησε η συγκεκριµένη παράταξη την περίοδο της κρίσης.
Αυτό όµως ήταν και το µοντέλο το οποίο υπηρετούσε και την
προηγούµενη περίοδο και που, κατά τη δική µας ανάλυση, ήταν
σε πολύ µεγάλο βαθµό ο λόγος που οδήγησε και στη χρεοκοπία.
Μας το κατέστησε σαφές ο κ. Μητσοτάκης στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί τον ακούσαµε να ξεδιπλώνει ξανά
όλη του την πολιτική θέση για τα εργασιακά και για το µέλλον
της εργασίας. Υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψει την αναβίωση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Χαρακτήρισε, για ακόµα µια
φορά, ιδεοληψία την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής θέσης των
εργαζοµένων. Δήλωσε ότι θα ενισχύσει την ιδιωτική ασφάλιση.
Τάχθηκε ευθέως κατά της επεκτασιµότητας των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας και κατά της υπερίσχυσης των
κλαδικών συµβάσεων εργασίας έναντι των επιχειρησιακών και
των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, όταν αυτό που ήδη έχουµε
ζήσει από την περίοδο 2010-2014 είναι ότι οι ατοµικές και επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας αποτελούν τον κύριο
µοχλό για τη µείωση των µισθών και το κύριο εργαλείο για να µένουν καθηλωµένοι οι µισθοί.
Αυτές λοιπόν τις θέσεις τις εξέφρασε στη Γενική Συνέλευση
του ΣΕΒ. Νοµίζω ότι είναι καλό το γεγονός ότι διατυπώνονται µε
τόση σαφήνεια τα διακριτά σχέδια, είναι καλό για την πολιτική
αντιπαράθεση. Όµως και δυο µήνες νωρίτερα, µε άλλη αφορµή,
είχε δηλώσει ότι το οκτάωρο είναι ξεπερασµένο, η σταθερή εργασία είναι ξεπερασµένη, η ευελιξία είναι η µόνη διέξοδος, θέσεις οι οποίες αποτυπώθηκαν και στις συνεδριακές θέσεις του
κόµµατός του. Και νοµίζω ότι δεν µπορεί κανείς να ξεχάσει και
τη θέση που κράτησε κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης
στη δεύτερη αξιολόγηση, πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η Κυβέρνηση έκανε µια µεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη, εντός των αιθουσών των διαπραγµατεύσεων και έξω από αυτές, για την
επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη χώρα, όπου
ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήριζε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας «ιδεοληψίες της Αριστεράς», ταυτιζόµενος µε τους πιο
ακραίους κύκλους των δανειστών.
Το σχέδιο, λοιπόν, είναι σαφές από εκείνη την πλευρά. Και δυστυχώς για τους εργαζόµενους αυτής της χώρας το σχέδιο αυτό
εφαρµόστηκε. Η πολιτική δηλαδή αυτή υλοποιήθηκε και αποδείχθηκε κοινωνικά συντριπτική, αποδείχθηκε και οικονοµικά αναποτελεσµατική, καθώς δεν µπόρεσε να φέρει αυτά τα οποία το ίδιο
το σχέδιο όριζε ως στόχο του, δηλαδή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Παρά τη θεαµατική µείωση κατά 37,5% του κόστους εργασίας
ανά µονάδα προϊόντος, την περίοδο 2010-2014, οι εξαγωγές
µέχρι το τέλος του 2014 κατέγραψαν µια αναιµική αύξηση της
τάξεως του 4%. Δηλαδή, παρότι φτωχοποιήθηκε η ελληνική κοινωνία, εκτοξεύτηκε ο κίνδυνος της φτώχειας για τον εργαζόµενο
πληθυσµό, έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις, παρότι το ποσοστό
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του κινδύνου της υλικής αποστέρησης για τους εργαζόµενους
εκτινάχθηκε, η βιοµηχανία δεν αύξησε τον κύκλο των εργασιών
της -το ξαναλέω αυτό στη βάση του δικού του επιχειρήµατος ότι
αυτό θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας- παρά µονάχα το περιθώριο κέρδους της.
Το µοντέλο αυτό, λοιπόν, εφαρµόστηκε και απέτυχε. Δεν µπορούµε να ξεχνάµε, όταν κάνουµε συζήτηση για τον µισθό, ότι το
2012, µέσα σε µια νύχτα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία µείωσαν µε νόµο τον κατώτατο µισθό κατά 22% και κατά 32% για
τους νέους, φέρνοντας τον κατώτατο µισθό για πλήρη απασχόληση κάτω από αυτό που ίσχυε εκείνη την περίοδο στην αγορά,
από τον µέσο µισθό δηλαδή για τη µερική απασχόληση.
Ο µέσος µισθός για τη µερική απασχόληση ήταν τότε περίπου
στα 600 ευρώ και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε νόµο όρισαν ότι ο κατώτατος µισθός θα είναι στα 586 ευρώ. Αυτά, γιατί
δεν µπορούµε να ξεχνάµε πότε και πώς έγιναν τα πράγµατα. Και
έγιναν διότι αποτελούν πυρηνικό στοιχείο της θέσης τους για τα
εργασιακά.
Στην αντίπερα όχθη αυτού του µοντέλου, του σαφούς µοντέλου, βρίσκεται το δικό µας σχέδιο για την εργασία. Τι λέει το σχέδιο αυτό; Λέει ότι η ενίσχυση και η προστασία της εργασίας
αποτελούν βασικό πυρήνα για την ανάπτυξη. Δηλαδή, στο δικό
µας αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο το καταθέσαµε και το συζητήσαµε στη Βουλή, το παρουσιάσαµε στο Eurogroup, το παρουσιάσαµε και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη, λέει συνοπτικά ότι η
ανάπτυξη επιτυγχάνεται µέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία θα επέλθει µέσα από την ενίσχυση της θέσης των
εργαζοµένων, την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής τους θέσης
και την ευρύτερη προστασία της εργασίας.
Άρα, στο δικό µας µοντέλο η προστασία της εργασίας δεν
αποτελεί έναν πυλώνα του κοινωνικού κράτους, αλλά αποτελεί
βασικό στοιχείο επίτευξης της ανάπτυξης. Και γι’ αυτό εµείς συζητάµε τη διανοµή του πλούτου, το πώς θα διανέµεται ο πλούτος, ταυτόχρονα µε τη συζήτηση για το πώς παράγεται αυτός.
Δηλαδή, στο δικό µας µοντέλο το ζήτηµα της παραγωγής και της
διανοµής του πλούτου πάνε µαζί. Δεν συζητάµε, όπως στο σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας, πώς θα πετύχουµε τη µεγέθυνση και
µετά θα δούµε πώς θα διανεµηθεί αυτός ο πλούτος.
Πώς το κάνουµε λιανά αυτό το σχέδιο; Λέµε ενίσχυση της προστασίας της εργασίας, της διαπραγµατευτικής θέσης των εργαζοµένων, του διαθέσιµου εισοδήµατος των εργαζοµένων και
κάλυψη, όµως, τυφλών σηµείων του συστήµατος που υπήρχαν
και πριν από την κρίση. Δηλαδή, το δικό µας σχέδιο δεν µιλάει
για µια προστασία, δεν ολοκληρώνεται -για να το θέσω ορθότερα- στην επαναφορά του συστήµατος προστασίας της εργασίας όπως ίσχυε πριν από το 2010, αλλά ενώ επαναφέρει βασικές
αρχές του συστήµατος, όπως είναι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ταυτόχρονα προσπαθεί να θωρακίσει και από σηµεία τα
οποία άφηναν απροστάτευτους τους εργαζόµενους και πριν από
το 2010, τους λεγόµενους επισφαλώς εργαζόµενους, αόρατους
εργαζόµενους. Θα εξηγήσω και πιο συγκεκριµένα τι είναι αυτό.
Άρα, έχουµε δύο διαφορετικά µοντέλα σαφή, µε σαφή διαχωρισµό και µε ταξικό πρόσηµο.
Πώς υλοποιούµε τώρα εµείς αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο το υλοποιούµε ήδη µέσα σε συνθήκες επιτροπείας και του δηµοσιονοµικού προγράµµατος. Αυτό γιατί έχει σηµασία να το τονίζω και
προς τους Βουλευτές του ΚΚΕ; Διότι όταν προσπαθείς να υλοποιήσεις αυτό το σχέδιο το οποίο είναι κόντρα στη βασική αντίληψη που υιοθετεί η τρόικα, είναι εντελώς αντίθετο στην
ιδεολογική της θέση, προφανώς δεν µπορείς να επιτύχεις όλες
τις πλευρές του σχεδίου σου. Διαπραγµατεύεσαι συνέχεια,
κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις, υπάρχουν υπαναχωρήσεις. Νοµίζω, όµως, ότι και οι νίκες που σηµειώνονται έχουν πολύ µεγάλη
σηµασία για την καθηµερινότητα των εργαζοµένων. Άρα το σχέδιο αυτό προσπαθούµε ήδη να το υλοποιήσουµε εντός του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Προφανώς, τα
περιθώρια άσκησης δηµόσιας πολιτικής θα είναι πολύ µεγαλύτερα µετά τον Αύγουστο, οπότε και η χώρα θα βγει από την
κρίση.
Τι έχουµε κάνει µέχρι στιγµής; Το πρώτο και πολύ βασικό είναι
η µείωση της ανεργίας, που έχει µειωθεί κατά έξι ποσοστιαίες
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µονάδες από όταν αναλάβαµε, δηλαδή τα τελευταία τρία χρόνια
έχει σηµειωθεί αυτή η σηµαντική µείωση. Το ποσοστό παραµένει
εξαιρετικά υψηλό. Κανείς δεν θα πει κάτι αντίθετο. Όµως, η µείωση της ανεργίας έχει πολύ µεγάλη σηµασία και για τη βελτίωση
των συνθηκών και των όρων εργασίας. Εντελώς διαφορετικά διαπραγµατεύονται οι εργαζόµενοι τους όρους εργασίας όταν η
ανεργία είναι στον Θεό κι εντελώς διαφορετικά όταν υπάρχει µια
πολύ χαµηλή ανεργία. Νοµίζω ότι αυτά είναι ζητήµατα απλής λογικής.
Η δεύτερη πολύ µεγάλη προτεραιότητα την οποία βάλαµε
είναι η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Και θα
το πω για ακόµη µια φορά για όσους, δεν ξέρω γιατί, δεν θέλουν
να το καταλάβουν. Η Κυβέρνηση έχει νοµοθετήσει την επαναφορά των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για τον Αύγουστο του 2018. Σε δύο µήνες από τώρα,
λοιπόν, επανέρχονται οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγµατεύσεων: Της ευνοϊκότερης ρύθµισης και της επεκτασιµότητας. Η επεκτασιµότητα λέει αυτό που έλεγε και ο
ν.1876/1990. Δεν πειράζουµε τον τρόπο που οριζόταν η επεκτασιµότητα. Και πριν έλεγε, από τον 1876/1990, ότι όταν µια κλαδική συλλογική σύµβαση καλύπτει το 50% των εργαζόµενων του
κλάδου, ο Υπουργός µπορεί να την κηρύσσει γενικώς υποχρεωτική και να δεσµεύει και αυτούς που δεν την συνυπέγραψαν και
τους υπόλοιπους εργοδότες, δηλαδή, που δεν την υπέγραψαν.
Αυτό επανέρχεται τον Αύγουστο του 2018, το έχουµε νοµοθετήσει ήδη. Και κλείσαµε και τις τελευταίες τεχνικές λεπτοµέρειες
στην τελευταία αξιολόγηση.
Η δεύτερη βασική αρχή που επανέρχεται τον Αύγουστο είναι
η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης, αυτό που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν θέλει να επανέλθει. Το είπε καθαρά: «αν εγώ
έλθω, δεν θα το επιτρέψω αυτό να επανισχύσει».
Τι λέει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης; Ότι όταν υπάρχουν
περισσότερες συλλογικές συµβάσεις, µια κλαδική, µια επιχειρησιακή ή περισσότερες κλαδικές, θα υπερισχύει αυτή που περιέχει
τον πλέον ευνοϊκότερο όρο για τον εργαζόµενο. Άρα, µία επιχειρησιακή σύµβαση τότε µόνο θα έχει λόγο να υπογράφεται, όταν
θα είναι καλύτερη από την κλαδική συλλογική σύµβαση. Αυτά
έχουν ήδη νοµοθετηθεί και έχουν κλείσει.
Πέραν των συλλογικών συµβάσεων εργασίας όµως, το διάστηµα αυτό έχουµε υιοθετήσει και µια σειρά από άλλες ρυθµίσεις, οι οποίες κατά τη γνώµη µας είναι εξαιρετικά σηµαντικές
για την προστασία των εργαζοµένων και τη βελτίωση της διαπραγµατευτικής τους θέσης.
Με τον νόµο που ψήφισε η Βουλή τον Σεπτέµβριο του 2017 ένας νόµος που υποστηρίχθηκε νοµίζω µε αρκετά µεγάλη πλειοψηφία και ήταν αποτέλεσµα εκτεταµένου διαλόγου που κάναµε
µε τα εργατικά κέντρα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε
όλη την χώρα και στην πραγµατικότητα αποτυπώνει ο νόµος
αυτός πάγια αιτήµατα των εργαζοµένων- προβλέψαµε ότι θα
αποκλείονται από τη δηµόσια χρηµατοδότηση επιχειρήσεις οι
οποίες παραβιάζουν συστηµατικά την εργατική νοµοθεσία, βάλαµε αυστηρούς κανόνες στην τήρηση των ωραρίων και των υπερωριών, προβλέψαµε τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής
πληρωµής για τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων, να µπορεί δηλαδή οι εργαζόµενοι να βγάζουν εκτελεστό τίτλο σε βάρος της
περιουσίας του εργοδότη όταν µένουν απλήρωτοι. Επίσης, θέσαµε κανόνες για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας στα οικοδοµικά έργα, που µέχρι τότε ήταν ένα παντελώς αρρύθµιστο
τοπίο, προβλέψαµε την ταχεία εκδίκαση των εργατικών διαφορών από τα δικαστήρια. Βάλαµε κανόνες για να µην υπάρχει κατάχρηση της λεγόµενης οικειοθελούς αποχώρησης του
εργαζόµενου, που µέχρι τότε υπήρχε πολύ έντονα καταχρηστική
στάση από τους εργοδότες σε αυτήν τη δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης. Προβλέψαµε, αποδεχόµενοι την πρόταση
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την µονοµερή βλαπτική
µεταβολή, δηλαδή όταν δεν καταβάλλονται τα δεδουλευµένα να
µπορεί ο εργαζόµενος να θεωρήσει ότι αυτό ισοδυναµεί µε απόλυση και να λάβει αµέσως µια αποζηµίωση απόλυσης. Προβλέψαµε ότι θα µπορεί από την επόµενη ηµέρα να παίρνει το
επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που µέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η
δυνατότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να µην ξεχάσω την πολύ σηµαντική ρύθµιση για το υπερπρονόµιο των εργαζοµένων, το οποίο νοµοθετήσαµε επίσης. Όταν
πτωχεύει δηλαδή µια επιχείρηση, πρώτα από όλους θα ικανοποιούνται οι εργαζόµενοι για τα δεδουλευµένα τους και µετά οι υπόλοιποι πιστωτές, µετά οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές. Είναι
εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας ρύθµιση για την προστασία των
εργαζοµένων.
Ενώ στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και πάλι, που
έχουµε ήδη θέσει σε δηµόσια διαβούλευση, βάζουµε για πρώτη
φορά κανόνες στις εργολαβίες, ώστε να ευθύνεται απέναντι
στους εργαζόµενους όλη η σειρά των αναθετόντων και των εργολάβων και υπεργολάβων για τις µισθολογικές τους απαιτήσεις,
για τα ένσηµά τους. Δηµιουργούµε έτσι και ένα φοβερό αντικίνητρο για να γίνεται κατάχρηση στις εργολαβίες, εφόσον πια ο
αναθέτων θα ευθύνεται όπως θα ευθύνεται και ο άµεσος εργοδότης.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο υπάρχει και µια νέα αρχιτεκτονική για το
πρόστιµο για την αδήλωτη εργασία, όπου πλέον αποδίδουµε δικαιοσύνη στον εργαζόµενο που ήταν αδήλωτος. Θα δίνουµε κίνητρα για να συνάπτονται συµβάσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης και δηµιουργούµε τεκµήριο για να καταβάλλονται
τουλάχιστον τριών µηνών ένσηµα στον εργαζόµενο που ήταν
αδήλωτος.
Συνοπτικά, περιέγραψα µια σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες, που πήραµε όλο αυτό το διάστηµα και οι οποίες νοµίζω αποδεικνύουν, µε πολύ µεγάλη σαφήνεια το σχέδιο της ενίσχυσης
της εργασίας, της προστασίας και της ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής θέσης των εργαζοµένων.
Δεν έχω τον χρόνο να πω για µια σειρά από άλλα πράγµατα,
που δεν είναι νοµοθετικά, όπως είναι το Σώµα Επιθεώρησης της
Εργασίας, το οποίο το ενισχύσαµε µε ανθρώπινο δυναµικό, µε
εργαλεία, µε οικονοµικά εργαλεία και πλέον κάνει αισθητή την
παρουσία του στους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν αποτελέσµατα. Οι εργαζόµενοι νιώθουν ότι το Σώµα Επιθεώρησης είναι
δίπλα τους. Σπάει σιγά-σιγά το κλίµα του φόβου στις επιχειρήσεις. Η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας έχει πέσει από το 19%, που ήταν όταν παραλάβαµε, στο
12% εντός του 2018 και θα συνεχίσει να βαίνει µειούµενη.
Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ καθόλου και στην καθηµερινή
παρέµβαση που έχει το Υπουργείο Εργασίας µέσα από τις τριµερείς συµφιλιωτικές συναντήσεις που κάνει, όπου σειρά αιτηµάτων των εργαζοµένων όταν κάθονται στο ίδιο τραπέζι
εργοδότες, εργαζόµενοι και κράτος, µε τη βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας επιλύονται προς όφελος των εργαζοµένων.
Στη συντριπτική τους πλειονότητα –το έχω πει αρκετές φορές
στη Βουλή- αυτές οι τριµερείς συµφιλιωτικές επιλύονται προς
όφελος των εργαζοµένων, είτε αυτό αφορά την καταβολή των
δεδουλευµένων τους είτε αφορά την ανάκληση απολύσεων κ.λπ..
Αυτές είναι µόνο κάποιες από τις παρεµβάσεις για την προστασία και την ενίσχυση της εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι παράλληλα, γίνονται αντίστοιχες
προσπάθειες και στον δηµόσιο τοµέα. Να σας θυµίσω τις πολιτικές επιλογές των προηγούµενων κυβερνήσεων, που επέβαλαν
εκτεταµένες απολύσεις στον δηµόσιο τοµέα, σχεδίασαν την ιδιωτικοποίηση κρίσιµων τοµέων, όπως η καθαριότητα των δήµων και
δηµιούργησαν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τη γενίκευση των εργολαβιών στο δηµόσιο, σχέδια τα οποία απέτρεψε
η σηµερινή Κυβέρνηση. Δεκαέξι χιλιάδες εργαζόµενοι προσελήφθησαν στην υγεία, οκτώ χιλιάδες στην καθαριότητα των δήµων.
Δίνουµε καθηµερινά µάχη κατά της γενικευµένης «φάµπρικας»
των εργολαβιών στο δηµόσιο και το ίδιο σε ό,τι αφορά τη µνηµονιακή δέσµευση, που είχαν αναλάβει οι προηγούµενοι για τη
σχέση προσλήψεων-αποχωρήσεων στο δηµόσιο, που την επόµενη χρονιά από ένα προς πέντε, που ήταν όταν την παραλάβαµε, θα είναι ένα προς ένα κι έτσι θα µας δώσει τη δυνατότητα
να πραγµατοποιηθεί ένας σηµαντικός αριθµός προσλήψεων σε
κρίσιµους τοµείς της υγείας, της παιδείας, των ελεγκτικών µηχανισµών.
Σ’ αυτά, πρέπει κανείς να προσθέτει πάντα τον λεγόµενο κοινωνικό µισθό, δηλαδή τις υπηρεσίες, που παρέχονται στην υγεία
και στην παιδεία, δηλαδή το γεγονός ότι δόθηκε δωρεάν πρό-
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σβαση στην υγεία των δυόµισι εκατοµµυρίων ανασφάλιστων
συµπολιτών µας, την κατάργηση του πεντάευρου στα νοσοκοµεία, τη δηµιουργία των τοπικών µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας για την οικοδόµηση ενός σύγχρονου κοινωνικού
κράτους.
Όλα αυτά, λοιπόν, που περιέγραψα υλοποιήθηκαν εντός του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Προφανώς, µετά
την έξοδό µας από το πρόγραµµα, έχουµε πολύ µεγαλύτερα περιθώρια άσκησης της πολιτικής µας, η οποία υπηρετεί το σχέδιο,
που αρχικά περιέγραψα σχηµατικά για να συνεννοούµαστε.
Είναι διακηρυγµένος στόχος αυτής της Κυβέρνησης -έχει µπει
και στο αναπτυξιακό µας σχέδιο- η αύξηση του κατώτατου µισθού, ώστε να αρχίσουν σταδιακά οι εργαζόµενοι να ανακτούν
µέρος των όσων απώλεσαν στα χρόνια της κρίσης.
Νοµίζω ότι έχουµε αποδείξει, ιδίως µε τον νόµο του Σεπτεµβρίου του 2017, αλλά και το νοµοσχέδιο, που έχουµε τώρα στη
διαβούλευση, ότι έχουµε ανοικτά τα αυτιά µας στα αιτήµατα των
συνδικάτων και στις κοινοβουλευτικές δυνάµεις, που θέλουν να
συµβάλουν µε παραγωγικό τρόπο στην προσπάθεια που κάνουµε, για την ενίσχυση της θέσης των εργαζοµένων. Προφανώς, δεν µπορεί να είναι ίδια η στάση µας, όταν κάτι προέρχεται
από µία πλευρά, η οποία ενσωµατώνει ένα εντελώς διαφορετικό
σχέδιο για την εργασία.
Η συγκεκριµένη πρόταση, που καταθέτει το Κοµµουνιστικό
Κόµµα είναι ως κείµενο, µία πολιτική πρόταση. Δεν είναι ένα νοµικό κείµενο, δεν είναι µια πρόταση νόµου στην πραγµατικότητα.
Έχει τροµερά προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας, έχει φοβερές ασάφειες, δεν καθιστά σαφές το ποια συλλογική σύµβαση
θα ισχύει κάθε φορά, δεν ζητά την επαναφορά της υποχρεωτικότητας. Λέει ότι οποιαδήποτε συλλογική σύµβαση υπογράφεται
θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το
ποια συλλογική σύµβαση τελικά θα ισχύει, όταν υπάρχουν περισσότερες ή ποια θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση.
Εντελώς προβληµατικό θεωρώ και το κοµµάτι µε τις οµοιοεπαγγελµατικές, που δίνεται µια προτεραιότητα και στις οµοιοεπαγγελµατικές, όταν το ίδιο το εργατικό κίνηµα έχει απορρίψει
τις οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, κατανοώ την πολιτική στόχευση του κειµένου, αλλά ακριβώς επειδή εµείς αναλαµβάνουµε τελικά την ευθύνη της άσκησης της πολιτικής, γι’ αυτό έχουµε νοµοθετήσει
την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και αυτό
το έχει παραδεχθεί ο ΣΕΒ, το έχει παραδεχθεί το ΣΚΑΪ, το έχει
παραδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης, το έχει παραδεχθεί όλο το µέτωπο
των δυνάµεων, που δεν ήθελαν να επανέλθουν οι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας. Όλο αυτό το µέτωπο έχει παραδεχθεί ότι
έχει ηττηθεί και ότι οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, πράγµα
που δεν το θέλουν, θα επανέλθουν στη χώρα τον Αύγουστο του
2018.
Ο ΣΕΒ επανειληµµένα έχει πει ότι αυτό το τρίπτυχο, που τον
τινάσσει στον αέρα, όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά -ευνοϊκότερη ρύθµιση, επεκτασιµότητα, µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία- δεν µπόρεσε να το «σπάσει» και θα επανέλθει στη χώρα
τον Αύγουστο του 2018.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, ποιον ακριβώς βοηθά να λένε οι Βουλευτές του ΚΚΕ ότι αυτά δεν θα συµβούν, όταν έχουν ήδη νοµοθετηθεί και θα ισχύσουν. Ποιον βοηθά να απαξιώνετε όλα αυτά τα
µέτρα, που περιέγραψα, που είναι µέτρα ενίσχυσης της εργασίας, προστασίας των εργαζοµένων και ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής τους θέσης; Βοηθούν ή δεν βοηθούν του
εργαζόµενους οι κανόνες στις εργολαβίες για την προστασία των
µισθολογικών τους δικαιωµάτων, των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων;
Και αν τους βοηθούν, τότε ποιον βοηθά να λέτε ότι αυτά δεν
έχουν σηµασία; Βοηθά ή δεν βοηθά τους εργαζόµενους η καθιέρωση της διαταγής πληρωµής, για να µπορούν να παίρνουν τα
δεδουλευµένα τους, να βγάζουν εκτελεστέο τίτλο σε βάρος της
περιουσίας του εργοδότη; Και αν τους βοηθά, ποιον βοηθά να
λέτε ότι αυτό δεν έχει σηµασία;
Βοηθά ή δεν βοηθά τους εργαζόµενους να υπάρχουν κανόνες
επιτέλους στις εργολαβίες, κανόνες στις υπερωρίες, κανόνες
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στα ωράρια εργασίας, κανόνες στα οικοδοµικά έργα; Και αν τους
βοηθά, τότε ποιον βοηθά ακριβώς να τα απαξιώνετε όλα αυτά τα
µέτρα;
Νοµίζω ότι κάθε µια από αυτές τις ρυθµίσεις -και αυτό το γνωρίζουν όσοι είναι κοντά στον κόσµο της εργασίας- βοηθά τους
εργαζόµενους στην καθηµερινότητά τους και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο εµείς αναλαµβάνουµε την ευθύνη να υλοποιήσουµε αυτήν την πολιτική, βάζοντας ένα τέλος στην απορρύθµιση και θωρακίζοντας καλύτερα το πλαίσιο για την επόµενη
µέρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος για έξι
λεπτά, επειδή µίλησε ο Πρόεδρος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ ακούσαµε την προεκλογική οµιλία της κ. Αχτσιόγλου για το τι θα κάνει, για το πώς
θα ζήσουν οι εργαζόµενοι τον νέο τους παράδεισο, αλλά δεν
αναφέρθηκε καθόλου και µάλλον απαξίωσε τελείως την πρόταση
νόµου του ΚΚΕ, που είναι η πρόταση πεντακοσίων δεκατριών
οµοσπονδιών και σωµατείων, την οποία επεξεργάστηκαν και µάλιστα, έχει τον βαρύγδουπο τίτλο, λέγοντας ότι είναι αντισυνταγµατική αυτή η πρόταση. Μάλλον δεν την διάβασε καλά και την
πέρασε πολύ πρόχειρα, λέγοντας ότι δεν είναι και ξεκάθαρη ποια
συλλογική σύµβαση θα ισχύει, όταν θα υπάρχουν πολλές συλλογικές συµβάσεις. Μα, το λέµε καθαρά µέσα: «η πιο ευνοϊκή για
τους εργαζόµενους». Αν δεν τα διαβάζετε πολύ καλά, δεν φταίµε
εµείς, κυρία Υπουργέ.
Βεβαίως, κατέφυγε πάλι στη γνωστή τακτική απέναντι στη Νέα
Δηµοκρατία. Μάλιστα, ο χρόνος έχει σταµατήσει στο 2014 για
την κυρία Υπουργό. Μια σειρά από επιπτώσεις του νοµοθετικού
πλαισίου -βεβαίως τον µεγαλύτερο βαθµό ευελιξίας στην αγορά
εργασίας τον έκανε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και το
ΠΑΣΟΚ- τις βιώνουµε και σήµερα. Μετά το 2014 έχουν περάσει
τριάµισι χρόνια, που είστε Κυβέρνηση. Και όχι µόνο δεν αντιστρέψατε αυτήν την πορεία, αλλά επιταχύνθηκε ακόµα προς το δυσµενέστερο, σε βάρος των εργαζόµενων.
Έχουµε άδικο ότι ενισχύεται ακόµα περισσότερο η ευελιξία
στην αγορά εργασίας; Το λέει ο ίδιος ο ΣΕΒ στο πρόσφατο δελτίο που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα. Προσεγγίζει η ευελιξία
προσδιορισµού των µισθών στην Ελλάδα το µέσο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι οκτώ και µάλιστα, µε ιδιαίτερη
άνοδο τα έτη 2016, 2017, 2018. Ιδιαίτερη άνοδο στην ευελιξία!
Σας απονέµει τα εύσηµα, λοιπόν, ο ΣΕΒ, ως Υπουργείο Εργασίας
ότι προχωράτε, ακόµη περαιτέρω, την ευελιξία των µισθών, προσεγγίζοντας το µέσο επίπεδο.
Είναι -ή µήπως όχι- ψευδές το γεγονός ότι οι περισσότερες
προσλήψεις γίνονται µε τη µορφή της µερικής απασχόλησης,
ευέλικτης απασχόλησης σε βάρος της σταθερής εργασίας; Ανατράπηκε αυτή η εικόνα; Όχι µόνο δεν ανατράπηκε, αλλά ενισχύεται ακόµα περισσότερο και µάλιστα, η µείωση της εργασίας,
όπως λέτε, είναι κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες της µερικής απασχόλησης, της υποαπασχόλησης, ακόµη και των θέσεων
εργασίας, που επιδοτείτε ως Υπουργείο µε τα χρήµατα των εργαζόµενων από τα διάφορα προγράµµατα κατάρτισης και επανακατάρτισης. Χρηµατοδοτείτε τους κεφαλαιοκράτες, για να
µπορούν να προσλαµβάνουν για ένα µικρό διάστηµα, για οκτώ
µήνες, για δώδεκα µήνες, ανάλογα µε τα προγράµµατα, φτηνούς
εργαζόµενους που τους πληρώνουν όσοι δουλεύουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ)
Αλλάξατε την κατάσταση, όσον αφορά την εντατικοποίηση της
εργασίας και τους ρυθµούς αύξησής της; Μόνο ο δείκτης των
εργατικών ατυχηµάτων και των νεκρών, ιδιαίτερα στον δηµόσιο
τοµέα και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως για παράδειγµα
είναι οι δήµοι, αναδεικνύει εντελώς διαφορετική εικόνα.
Αντιστρέψατε την κατάσταση µε τους µισθούς που επικρατεί;
Το 2017 µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο µέσος µισθός πόσο
µειώθηκε, κυρία Υπουργέ; Μειώθηκε κατά 2,7%, που ο µέσος µι-
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σθός είναι στο βασικό στόχαστρο του κεφαλαίου, γιατί ο ΟΟΣΑ
τον θεωρεί ως τον βασικό δείκτη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας.
Κι αυτό το κάνατε. Αντιστράφηκε η κατάσταση, σε σχέση µε
τις διώξεις και τις απολύσεις των συνδικαλιστών; Ο κ. Γιάννης
Γκιόκας κατέθεσε ένα σύνολο ερωτήσεων πριν από λίγο για διώξεις και απολύσεις συνδικαλιστών. Αντιστράφηκε η κατάσταση,
σε σχέση µε το δικαίωµα των εργαζοµένων στην απεργία; Ίσαίσα που ξηλώσατε περαιτέρω αυτό το δικαίωµα, µε δικό σας
νόµο. Και µάλιστα, οι εξελίξεις στο λιµάνι µε την απεργία των λιµενεργατών στον Προβλήτα II και III του ΟΛΠ δείχνουν την πραγµατική κατάσταση. Μέσα σε τέσσερις µέρες, πέντε απεργίες
κηρύχθηκαν παράνοµες. Εδώ η δικαιοσύνη, η ταξική δικαιοσύνη,
δεν έχει ούτε γραφειοκρατία ούτε χρονοτριβή καθόλου, όταν
πρόκειται να υπερασπιστούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Υιοθετήσατε και κάνατε δική σας ιδιοκτησία όλους τους αντεργατικούς νόµους που προβλέπονται στο µνηµόνιο. Αξιοποιείτε µάλιστα και τον νόµο του κ. Βρούτση, σε σχέση µε τον
κατώτερο µισθό. Τι λέτε, για παράδειγµα, στο δικό σας σχέδιο:
«Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον» στη σελίδα 17; Αυτό
που παρουσιάσατε πριν από λίγο, κυρία Υπουργέ. Κοιτάξτε. Δεν
θα καθόσαστε κλαρίνο µόνο στον ΣΕΒ και σ’ αυτά που σας λένε.
Τι λέτε, λοιπόν, µέσα, αποδεχόµενοι το σύνολο των ρυθµίσεων
του κ. Βρούτση; Ότι ο κατώτερος µισθός θα καθορίζεται, µε
βάση τις αντοχές της οικονοµίας, το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της εργασίας. Άρα, λοιπόν, ο κατώτερος µισθός αποτελεί τον δείκτη εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας. Δηλαδή, υποτάσσετε τον κατώτερο µισθό και τα
συµφέροντα των εργαζόµενων στα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων, όταν θεωρείτε ότι κριτήριό σας είναι αυτό.
Κάνετε κάτι ακόµα. Λέτε ότι θα καθορίζεται η όποια ρύθµιση,
σε σχέση µε τον κατώτερο µισθό και από το ποσοστό της ανεργίας. Δηλαδή, θεωρείτε το επίπεδο των µισθών ως παράγοντα
της ανεργίας; Ότι επιβαρύνει την ανεργία; Αυτό λέτε στους εργαζόµενους; Ότι φταίνε οι µισθοί των εργαζοµένων για το επίπεδο της ανεργίας και πρέπει να µειωθούν, για να µπορέσουν να
βρουν περισσότεροι απασχόληση; Δεν ευθύνονται οι κεφαλαιοκράτες;
Απ’ αυτή την άποψη, έχετε υιοθετήσει το σύνολο του αντεργατικού οπλοστασίου της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και
µάλιστα, το πάτε κι ένα βήµα παραπέρα. Ισχυριστήκατε ότι ενισχύετε τη διαπραγµατευτική θέση των εργαζόµενων. Πώς την
ενισχύετε αλήθεια; Διατηρώντας τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης; Διατηρώντας το απαράδεκτο καθεστώς των ενώσεων των
εργαζόµενων, που µπορούν να υπογράφουν συµβάσεις µε τον
εργοδότη; Έτσι τον ενισχύετε; Ή µε το χτύπηµα του δικαιώµατος
της απεργίας;
Επί της ουσίας, σε ένα πράγµα έχετε δίκιο, κυρία Υπουργέ.
Αυτό που λέτε, ότι τα µέτρα αυτά που αφορούν την αγορά εργασίας δεν ξεκίνησαν µε τα µνηµόνια. Το ξήλωµα στην αγορά εργασίας άρχισε πολύ καιρό πριν. Δεν ήταν για λόγους ιδεοληψίας.
Ήταν γιατί το επέβαλαν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας. Το
επέβαλαν οι θελήσεις των εφοπλιστών, των βιοµήχανων, των
τραπεζιτών. Από εκεί ξεκίνησε, για τα συµφέροντα αυτά ξεκίνησε
το ξήλωµα στην αγορά εργασίας. Και σ’ αυτό το επίπεδο δεν είχατε να πείτε κα,µία απολύτως κουβέντα απέναντι στις διαθέσεις
του ΣΕΒ.
Μάλιστα, είναι ξεκάθαροι εδώ. Όχι µόνο ζητούν να παραµείνουν αυτά τα οποία υπήρχαν µέχρι τώρα, αλλά αντίθετα, σας καλούν να κάνετε κι άλλα βήµατα. Και εσείς τους τα υπόσχεστε.
Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. Νέα
προνόµια για την αύξηση της απασχόλησης, είπατε τώρα απ’
αυτό το Βήµα, θα δίνουµε στους κεφαλαιοκράτες, εφ’ όσον αυξάνουν την απασχόληση.
Ο ΣΕΒ ζητάει µείωση του µη µισθολογικού κόστους. Προχωράτε προς αυτή τη διαδικασία, προς αυτή την κατεύθυνση; Και
οι υπόλοιπες εξαγγελίες, τις οποίες κάνατε για την επαναφορά
των συλλογικών συµβάσεων στο πρότερο καθεστώς, είναι λόγια
του αέρα, γιατί ακριβώς δεν χτυπάτε την πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου, µε την οποία µειώθηκε κατά 35% ο κατώτερος µι-
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σθός για τους νέους εργαζόµενους και 25% για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους. Διατηρείτε αυτόν τον απαράδεκτο
διαχωρισµό και τώρα µε τους δυο διαφορετικούς κατώτερους
µισθούς.
Άρα, από ποιο επίπεδο να ξεκινήσουν οι συλλογικές συµβάσεις; Από αυτό το επίπεδο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Και
µάλιστα, βάζετε µέσα και το ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας
και πολύ περισσότερο που στην υπόθεση της µονοµερούς προσφυγής εντάσσετε κι έναν νέο µηχανισµό, που ουσιαστικά, θα
έχει και τον τελευταίο λόγο, όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την
απονοµή της.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη, είναι φανερό ότι όλα αυτά τα
µέτρα τα οποία παίρνετε, τα µέτρα τα οποία υλοποιείτε, έχουν
ακριβώς ως κριτήριο πώς θα θωρακίσουν ακόµη περισσότερο
την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία. Και
στο όνοµα αυτών, θυσιάζετε τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, ακολουθώντας ακριβώς τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές που εφαρµόζονται στη Γαλλία µε
τον Μακρόν, στην Ιταλία και αλλού, γιατί εκεί θέλετε να οδηγήσετε. Και ακριβώς πιστεύετε στον ίδιο Θεό µε τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Καραθανασόπουλε, είµαστε στα δέκα λεπτά. Παίρνετε και τη δευτερολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω.
Όχι µόνο, λοιπόν, δεν πάτε να αντιστρέψετε την πορεία, αλλά
επιβαρύνετε και επιδεινώνετε ακόµη περισσότερο µε τις δικές
σας πολιτικές τη θέση της εργατικής τάξης απέναντι στους κεφαλαιοκράτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Γρηγόριος Στογιαννίδης για έξι λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα δύο είναι οι πυλώνες του συνδικαλιστικού κινήµατος: ο ν.1264/1982 και ο
ν.1876/1990. Ο ν.1264/1982 καθορίζει συνδικαλιστικές ελευθερίες και ο ν.1876/1990 τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Τον
ν.1876/1990 τον ψήφισε οµόφωνα η ελληνική Βουλή, όταν στη
συγκεκριµένη κυβέρνηση συµµετείχε και η Αριστερά, µαζί µάλιστα και το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Συµφωνώ απόλυτα ότι η Αριστερά, όποτε της δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να κυβερνά. Μόνο
έτσι µπορεί να στηρίξει τα εργατικά δικαιώµατα.
Ο ν.1876/90 θεωρήθηκε από τους πιο πρωτοποριακούς νόµους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την εποχή. Τι δίνει ο
ν.1876/90; Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόµενους να παράγουν δίκαιο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Οι κανονιστικοί όροι µιας συλλογικής σύµβασης, η παραβίαση των
κανονιστικών όρων, επιφέρει ποινικές διώξεις κατά του εργοδότη. Αυτά, λοιπόν, προσπάθησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία από το 2010 και µετά να τα καταργήσουν. Εµείς
αντιστεκόµαστε σε αυτά.
Επίσης, άκουσα πολλούς Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος να κατηγορούν τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις.
Δεν ξέρω τι προσωπική εµπειρία έχετε από επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις. Να σας ενηµερώσω, επειδή έχω διαπραγµατευτεί για περισσότερο από δέκα χρόνια επιχειρησιακή
συλλογική σύµβαση, ότι είναι αυτή η επιχειρησιακή συλλογική
σύµβαση, που έδωσε τη δυνατότητα στους συναδέλφους µου να
µην έχουν ούτε ένα ευρώ µείωση την εποχή των µνηµονίων, όταν
σε αυτήν τη χώρα οι περισσότεροι εργαζόµενοι είχαν µειώσεις.
Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις δίνουν τη δυνατότητα στα πρωτοβάθµια σωµατεία, όταν είναι πραγµατικά σωµατεία εργαζοµένων, να αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες
δουλειάς. Έχοντας ως µπούσουλα την εθνική γενική συλλογική
σύµβαση εργασίας και τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις, οι
επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις, δηµιουργούν καλύτερες
συνθήκες. Γι’ αυτό, είναι λάθος να κατηγορείτε τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µας εγκαλεί σήµερα το Κοµµουνιστικό Κόµµα ότι αδρανήσαµε να συζητήσουµε την πρόταση
νόµου, που αφορά τα εργασιακά. Πρωτίστως, θέλω να παρατηρήσω ότι το κείµενο που κατατέθηκε δεν συνιστά νοµοθέτηµα µε
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συγκεκριµένες προβλέψεις ως πολιτικό κείµενο. Πολλές διατάξεις σε αυτό εµφανίζουν σοβαρά νοµοτεχνικά προβλήµατα και
δεν θα µπορούσαν να εισαχθούν προς συζήτηση, λόγω της ασάφειας και της γενικότητάς τους, καθώς καταργούνται συλλήβδην
ολόκληροι θεσµοί του εργατικού δικαίου, ενώ άλλες διατάξεις
δεν τελούν σε καµµία συνοχή µε τα λοιπά κείµενα των νόµων,
στους οποίους προτείνεται να ενταχθούν.
Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα ευχολόγιο, αναφορικά µε τις
εργασιακές σχέσεις, που σε αρκετά σηµεία και µε τις απαραίτητες διορθώσεις θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε. Υπάρχουν,
βεβαίως, και σηµεία, που πραγµατικά µε προβληµατίζουν, καθώς
γυρνούν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο καθεστώς του
ν.3239/1955, δηλαδή, στο καθεστώς πριν από τον ν.1876/1990,
ο οποίος θυµίζω ότι είναι ένας από τους λίγους νόµους, που ψηφίστηκε οµόφωνα από τα κόµµατα της Βουλής, που δοκιµάστηκε
επί δεκαετίες και ρύθµισε επιτυχώς τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, που κρίθηκε πολλάκις από τα δικαστήρια, χωρίς να υποστεί καµµία ρωγµή, µέχρι που άρχισε η
αποδόµησή του από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Στόχος µας είναι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις να γυρίσουν
στο καθεστώς που προϋπήρχε. Εµείς, ήδη, έχουµε κάνει βήµατα
προς αυτήν την κατεύθυνση. Το 2015 επαναφέραµε το εξάµηνο
για την εθνική γενική συλλογική σύµβαση και από τον Αύγουστο
του 2018 θα ισχύσει η επεκτασιµότητα. Αυτό σε συνδυασµό µε
την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης θα επανεκκινήσει το σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Με την πρότασή σας διαβλέπω ότι επιδιώκετε σύγχυση στο
πεδίο εφαρµογής των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά
και διάσπαση της ενότητας των ρυθµίσεων ανά επιχείρηση και
κλάδο.
Επίσης, ζητάτε πράγµατα, τα οποία ήδη ισχύουν. Η µονοµερής
προσφυγή στη διαιτησία έχει θεσµοθετηθεί. Δεν βλέπω, όµως,
να ζητάτε τη βελτίωση της θεσµοθετηµένης από τη Νέα Δηµοκρατία διαιτησίας, η οποία έχει µετατρέψει τις συλλογικές συµβάσεις σε δικαστήριο. Δεν βλέπω να ζητάτε τα µονοµερή υπέρ
του εργοδότη κριτήρια που θέσπισε η Νέα Δηµοκρατία και είναι
δεσµευτικά για τους διαιτητές µε αποτέλεσµα ο θεσµός να γέρνει εµφανώς υπέρ της εργοδοσίας.
Επίσης, ζητάτε την κατάργηση του θεσµού της µερικής απασχόλησης και αυτοδίκαιη µετατροπή όλων των συµβάσεων σε
πλήρη. Η πρόταση αυτή είναι σαφές ότι είναι αντισυνταγµατική
και το γνωρίζετε.
Σας λέω, λοιπόν, ότι οι ελαστικές µορφές εργασίας του κ.
Βρούτση θέλουν ρύθµιση, ώστε να αποφεύγονται καταχρηστικές
συµπεριφορές των εργοδοτών, τις οποίες η Νέα Δηµοκρατία διά
των νοµοθετηµάτων της ενίσχυσε.
Ελάτε, λοιπόν, να εντοπίσουµε τα πραγµατικά προβλήµατα και
να βρούµε λύσεις. Μην φέρνετε στη Βουλή ως νόµο ανακοινώσεις συνδικαλιστικού τύπου. Έτσι κάνουµε µόνο αγωνιστική γυµναστική, αλλά δεν βοηθάµε ουσιαστικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θυµίζω ότι εµείς καθ’ όλη τη
διάρκεια της δέσµευσής µας αναλαµβάνουµε σοβαρή ευθύνη νοµοθετικής πρωτοβουλίας προς αποκατάσταση όσων οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
γκρέµισαν. Το εργατικό δίκαιο, πραγµατικά, τα τελευταία χρόνια
µε ενέργειες των ως άνω κοµµάτων και µε νοµοθετούντες συγκεκριµένα πρόσωπα που έχουν ονοµατεπώνυµο αποδοµήθηκε.
Εµείς προσπαθούµε να το αναδοµήσουµε και οι µέχρι σήµερα
παρεµβάσεις µας είναι πολλές και σηµαντικές.
Ο κατάλογος είναι µακρύς. Θα αναφέρω ελάχιστες: Καθιερώσαµε την υποχρεωτική καταβολή µισθού µέσω τράπεζας, αποκλείσαµε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία
από δηµόσια χρηµατοδότηση, προβλέψαµε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, σε περίπτωση παραβάσεων της
εργατικής νοµοθεσίας και την οριστική διακοπή για σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων, περιορίσαµε την αδήλωτη εργασία στα
οικοδοµικά έργα µε θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας του
απασχολούµενου προσωπικού και πολλά άλλα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι τον Ιανουάριο του 2015
ζητήσαµε από τον ελληνικό λαό την εντολή διακυβέρνησης της
χώρας. Τον Σεπτέµβριο του 2015 ζητήσαµε ανανέωση αυτής της
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εντολής µετά την υπογραφή του τρίτου µνηµονίου. Ο ελληνικός
λαός µας έδωσε εκ νέου εντολή να κυβερνήσουµε µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2019. Τον Σεπτέµβριο του 2019 πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανανεώσει αυτήν την εντολή, διότι η πλειοψηφία
του ελληνικού λαού γνωρίζει ότι η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας είναι σε βάρος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και
προς όφελος των λίγων και εκλεκτών, τα συµφέροντα των
οποίων υπερασπίζεται η σηµερινή ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Στογιαννίδη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης, για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας νοµίζω ότι µπαίνει
σε µια χρονική συγκυρία και χρονική στιγµή που την κάνει πάρα
πολύ χρήσιµη, υπό την έννοια ότι δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθεί µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, τριάµισι χρόνια µετά τη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η απόλυτη υποκρισία, τα ψέµατα,
η ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο στοίχησαν και ποιο ήταν το τίµηµα
για τους εργαζόµενους και συνταξιούχους αυτής της πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ.
Και δεύτερον, δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθεί και κάτι ακόµη,
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ χρησιµοποίησαν τις τρεις αυτές αδύναµες, ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, τους συνταξιούχους, τους
ανέργους και τους εργαζοµένους, για να αναρριχηθεί στην εξουσία. Και τρεισήµισι χρόνια µετά, ήταν οι τρεις κατηγορίες που
χτύπησε φορολογικά, µε µειώσεις συντάξεων, µε µειώσεις µισθών, περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία. Αφού τους χρησιµοποίησε για να διατηρηθεί στην καρέκλα, τους πέταξε στον
Καιάδα των σκοπιµοτήτων της. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ας πάµε, όµως, τώρα να δούµε σιγά-σιγά το περιβάλλον µέσα
στο οποίο αυτά διαµορφώνονται και παρακολουθούµε τους εργαζόµενους, την κοινωνική αυτή κατηγορία των ανθρώπων της
δουλειάς, τι βιώνουν και τι έχουν καταλάβει τα τρεισήµισι αυτά
χρόνια.
Πρώτον, να δούµε την εικόνα για την ανεργία την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε το 2017 στο 21%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ο µέσος όρος είναι στο 8%. Κι όταν ακόµη
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ανεργία, αν συνεχίζαµε εµείς
την πολιτική µας, θα είχε πέσει στο 17%. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δεύτερον, µία στις δύο νέες προσλήψεις –το λέει η «ΕΡΓΑΝΗ»,
την οποία επικαλείστε- είναι µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης.
Τρίτον, ένας στους τρεις εργαζόµενους βρίσκεται σε περιβάλλον φτωχού εργαζοµένου. Φτάσατε τον έναν στους τρεις µισθούς στα 323 ευρώ το µήνα, µε στοιχεία του ΕΦΚΑ του
Νοεµβρίου 2017, δικά σας στοιχεία.
Την αδήλωτη εργασία, για την οποία πολλές φορές δίνετε
στοιχεία ανακριβή, την παραλάβαµε στο 40,2%. Σας την παραδώσαµε την αδήλωτη εργασία στο 12% και τρεισήµισι χρόνια
µετά την κρατάτε στο 11%. Δεν µειώσατε καθόλου την αδήλωτη
εργασία εσείς που καταγγέλλατε µε πύρινους λόγους προεκλογικά, ενώ η δουλειά για την αδήλωτη εργασία και το χτύπηµά της
και το ξερίζωµά της έγινε τα δύο χρόνια της κυβέρνησης Σαµαρά.
Το ζήτηµα των οµαδικών απολύσεων µε τον ν.4472. Καταγγέλλατε προεκλογικά τον προηγούµενο νόµο, που έδινε κάποια
µικρά ποσοστά, τα οποία ήταν λελογισµένα µε τον τρόπο που
µπορούσαν να γίνουν οι απολύσεις. Κι εσείς τι κάνατε, κυρία
Υπουργέ; Είστε η Υπουργός και το κόµµα -που δεν θα το έκανε
κανένα άλλο κόµµα στην Ελλάδα, µα κανένα- που µε τον ν.4472
και µε το άρθρο 17 φέρατε στο νοµικό πλαίσιο της χώρας µας
την απόλυτη ελευθερία των οµαδικών απολύσεων.
Τι λέγατε, όµως, παλαιότερα; Για να αναδείξουµε και το περιβάλλον της υποκρισίας και πώς χρησιµοποιήσατε εργαζόµενους,
συνταξιούχους, ανέργους. Εσείς δεν λέγατε το 2014 και στον
προεκλογικό αγώνα του 2015 για κατώτατο µισθό 751 ευρώ; Πού
είναι αυτή η εξαγγελία σας; Πού είναι η διακήρυξή σας; Τον πή-
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γατε στα 323 ευρώ.
Εσείς δεν λέγατε ότι θα διπλασιάσετε το επίδοµα ανεργίας σε
διπλάσιους ανέργους; Πού είναι αυτή η εξαγγελία; Πού είναι
πραγµατικά;
Και το άλλο για την ευελιξία στην αγορά εργασία; Δεν λέγατε
ότι µε έναν νόµο την επόµενη µέρα θα καταργήσετε τις ευέλικτες
µορφές απασχόλησης, γιατί είναι χειρότερη µορφή εναντίον των
εργαζοµένων; Πού είναι αυτή, όταν σήµερα ο ένας στους δύο
που µπαίνει στην αγορά εργασίας είναι µε ευέλικτη µορφή απασχόλησης;
Κοροϊδέψατε τους πάντες. Χρησιµοποιήσατε τους εργαζόµενους, χρησιµοποιήσατε τους συνταξιούχους, τους ανέργους, για
να πάρετε τη ψήφο τους, να εξαγοράσετε µία ελπίδα ψεύτικη,
κάλπικη, για να γίνετε Κυβέρνηση και να κυβερνάτε µε τον τρόπο
που κυβερνάτε.
Τα πράγµατα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σταµατούν εδώ. Ας µπω λίγο στην ουσία του ζητήµατος. Γιατί µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το οποίο έκανε επίκληση του
δικού µου νόµου, του ν. 4172/2013, θα συµφωνήσουµε στο ότι
και εδώ κοροϊδεύετε και υποκρίνεστε και δεν παίρνετε ξεκάθαρη
θέση. Για ακούστε. Προσωπικά, είχα την τιµή να φτιάξω τον
ν.4172/2013. Η δική µου οπτική είναι ότι αυτός ο νόµος είναι υπέρ
των εργαζοµένων.
Βάζει νέο πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να υπολογίζεται ο
κατώτατος µισθός, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες της
οικονοµίας. Το ΚΚΕ έχει άλλη προσέγγιση. Είναι σεβαστή. Είµαστε, όµως, καθαροί και οι δύο. Εκείνοι λένε εκείνο, εγώ λέω αυτό.
Εσείς τι λέτε;
Βγάλατε το ολιστικό πρόγραµµα ανάπτυξης και δεν τολµήσατε
να πείτε ότι είστε στην γραµµή του ν.4172/2013. Αυτόν υπερασπίζεστε, αυτόν που καταγγέλλατε πριν. Δεν τον ονοµατίζετε
όµως. Και το πιο υποκριτικό είναι αυτό που θα σας πω. Στις τελευταίες σελίδες του προγράµµατός σας, βάζετε και το χρονοδιάγραµµα για την αύξηση του κατώτατου µισθού, όταν σας έχω
κάνει επανειληµµένως κριτική ότι έπρεπε να ξεκινήσει η επαναξιολόγηση και η αύξηση του κατώτατου µισθού –που έπρεπε να
ανέβει ο κατώτατος µισθός γι’ αυτούς του αδύναµους των 323
ευρώ- από το τρίτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου του 2018, να
ξεκινήσετε τη διαδικασία του νόµου.
Είτε είστε ανάλγητοι, είτε είστε διαπραγµατευτικά ανίκανοι είτε
αδιάφοροι. Ένα από τα τρία είστε. Δεν µπορεί να έχετε νόµο σε
ισχύ που βοηθά τους εργαζοµένους και να µην τον εκτελείτε, να
µην ξεκινάτε τη διαδικασία.
Και τι λέτε στο ολιστικό σας πρόγραµµα; Στο χρονοδιάγραµµα
λέτε το εξής απίστευτο, ότι θα υλοποιηθεί το τελευταίο τρίµηνο
του 2018. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι εάν και εφόσον αυξηθεί,
θα πάτε από το 2019. Ουσιαστικά οι εργαζόµενοι θα έχουν χάσει
µέσα στα δύσκολα αυτά χρόνια τη δυνατότητα να αυξηθεί ο κατώτατος µισθός µέσα στο 2018. Ένας χρόνος χαµένος ακόµα και
σε νοµοθετηµένο πλαίσιο, το οποίο παραλάβατε και δεν σας εµπόδισε κανείς να εφαρµόσετε.
Και κάτι ακόµη. Μιλάτε τώρα για αύξηση του κατώτατου µισθού. Ποιοι, εσείς; Δεν χάσατε µόνο ένα χρόνο. Για ακούστε, θα
σας πω στοιχεία του ΕΦΚΑ. Τον Νοέµβριο του 2017 ο καθαρός
µέσος µισθός όλων των εργαζοµένων, των 2,1 εκατοµµυρίων εργαζοµένων µε µισθωτή απασχόληση, είναι 777,9 ευρώ. Και τι κάνατε; Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που επαγγελλόταν ότι τις 9.500 ευρώ
αφορολόγητο της Νέας Δηµοκρατίας και της κυβέρνησης Σαµαρά που παραλάβατε -καταγγέλλατε και το ΠΑΣΟΚ τότε- θα τις
ανεβάσει στις 12.000 και ότι θα παραιτηθείτε και θα πέσετε; Μειώσατε από 9.500 ευρώ το αφορολόγητο στα 5.600 ευρώ από 11-2020.
Τι σηµαίνει αυτό; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους εργαζόµενους και για όλους, αυτό σηµαίνει η απώλεια αφορολογήτου των περίπου 3.900 ευρώ µε 22% συντελεστή µας κάνει ένα
νούµερο 858 ευρώ καθαρή απώλεια, κυρία Υπουργέ, δηλαδή
ένας ολόκληρος µισθός χαµένος για κάθε εργαζόµενο της Ελλάδος µε υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Δεν ήταν µόνο οι οµαδικές απολύσεις, λοιπόν, δεν ήταν µόνο
τα ψέµατα. Χάσατε έναν ολόκληρο χρόνο να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό. Χάνουν και οι εργαζόµενοι έναν ολόκληρο µισθό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγω της δικής σας ιδεοληψίας, αυταπάτης και ανικανότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Βρούτση, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Κλείνω µε µία παρατήρηση την οποία οφείλω να κάνω, γιατί
αφορά το σύνολο του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, κυρία Υπουργέ,
είναι προσωπικό το ζήτηµα που θα πω. Σας αφορά προσωπικά
και εσάς και το κόµµα. Η δηµοκρατία µας έχει κανόνες, έχει πλαίσιο λειτουργίας. Είναι απαράδεκτο ότι σαράντα έξι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας σας έκαναν ερώτηση, τους αγνοήσατε,
τους περιφρονήσατε. Είναι σαράντα έξι Βουλευτές, πάνω από τη
µισή κοινοβουλευτική οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας! Αφορά όλα
τα κόµµατα.
Παραβιάσατε και απαξιώσατε τον ίδιο τον Κανονισµό της Βουλής και τα δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχων. Και δεν ήρθατε
να πείτε στην Βουλή τι θα κάνετε µε τις µειώσεις που έχετε ήδη
προνοµοθετήσει του δικού σας νόµου, του 4472, του νόµου
Αχτσιόγλου, που ήδη έχετε συµπεριλάβει και στις αναλογιστικές
µελέτες, που ήδη έχετε συµπεριλάβει στον δικό σας νόµο, που
ήδη είναι και στο επικαιροποιηµένο τέταρτο µνηµόνιο, που ήδη
είναι και µέσα στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδίου, το οποίο παρουσιάσατε.
Και είναι προκλητικό και προσβλητικό και για την Βουλή και για
τη δηµοκρατία µας να περιφρονείτε τις διαδικασίες, τους νόµους
και τους Βουλευτές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε
Υπουργέ, στο σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης, που το καταλαβαίνουµε ως σχέδιο νόµου µε τα προαπαιτούµενα, συµπυκνώνονται
όλες εκείνες οι πολιτικές που διαψεύδουν και γελοιοποιούν τα
περί καθαρής εξόδου της Κυβέρνησης. Κούρεµα συντάξεων το
2019, αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ το 2020, κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριµένα νησιά, περιορισµός της δυνατότητας µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία και πολλά
άλλα.
Έχουµε έναν Υπουργό, όµως, που παρ’ όλα αυτά που εισηγείται και εξηγεί στις συγκυβερνώσες Κοινοβουλευτικές Οµάδες,
κωµικοποιεί την ιστορία της καθαρής εξόδου µε όλα αυτά τα
µέτρα και αυτά που εµπεριέχονται στο σχέδιο νόµου. Και ενώ
αυτό το αποδεικνύουν οι πράξεις, οι διατάξεις, τα έργα του, έχει
και το θράσος να προσποιείται τον αρχηγό της εσωκοµµατικής
αντιπολίτευσης.
Θέλουµε να του θυµίσουµε εδώ ότι από το 2015 δεν είναι Αντιπολίτευση και ότι από το 2015, επίσης, οι λόγοι περί εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης είναι για αυτούς που θέλουν να τρώνε
σανό. Και αυτοί έχουν λιγοστέψει δραµατικά για εσάς, δυστυχώς.
Να πάψει να παριστάνει ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών
τον αθώο του αίµατος και να εµφανίζεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία ως ένας χιουµορίστας, ενοριακός εφηµέριος. Δεν είναι
αυτά πράγµατα! Είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία όλων
αυτών των πολιτικών, που διακωµωδούν τα περί καθαρής εξόδου.
Δυο ακόµα λέξεις, κύριε Πρόεδρε, σχετικές µε γενικότερα θέµατα. Είναι κατάντια, θεωρώ, να έχουµε καταλήξει για ένα πολύ
σοβαρό θέµα της χώρας, της εξωτερικής µας πολιτικής, για το
οποίο η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Ποτάµι έχουµε κρατήσει πολύ σοβαρή στάση, ως χώρα να αναµένουµε αποτελέσµατα από µια συνοµιλία τηλεφωνική, που κάποια στιγµή θα
έρθει. Και θέλουµε να πούµε το εξής: Μην έχετε στο µυαλό σας
ότι συµφωνίες για σοβαρά µας θέµατα λύνονται µε τα τηλέφωνα
και αφού µε τα τηλέφωνα λύσετε τα θέµατά σας, µην θεωρήσετε
ότι αυτά που θα λύσετε αποτελούν και λύσεις για όλους µας.
Απαιτούµε καθαρότητα, διαφάνεια, σ’ αυτά που κάνετε στην
εξωτερική µας πολιτική σε σχέση µε τη FYROM. Και ακόµη, να
σταµατήσει η Κυβέρνηση -όχι όλη η Κυβέρνηση, αλλά συγκεκριµένα µέλη της- να εξυπηρετούν, άθελά τους, µε τα λάθη που κά-
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νουν καθηµερινά τον Ερντογάν ως υποψήφιο πρόεδρο της Τουρκίας. Διότι αυτά τα οποία κάνετε και λέτε είναι πάσες. Άθελα σας,
οπωσδήποτε, αλλά είναι πάσες σε µια προεκλογική περίοδο της
γειτονικής χώρας.
Πρέπει να σοβαρευτείτε. Δεν είναι δυνατόν στο ίδιο τηλεοπτικό κανάλι, στις 11 η ώρα, ο Βουλευτής της Πλειοψηφίας, εις
εξ αυτών, να λέει στον ελληνικό λαό «ηρεµία, ψυχραιµία» και σε
πέντε λεπτά ο έτερος Βουλευτής της Πλειοψηφίας, του µικρότερου κόµµατος, να µιλά για «casus belli». Θα µας τρελάνετε; Δεν
θα µας τρελάνετε εµάς, εµείς σας ξέρουµε από την πρώτη
στιγµή, αλλά ο ελληνικός λαός δεν σας φταίει σε τίποτα απολύτως.
Για το θέµα του Υπουργείου σας είναι η επίκαιρη επερώτηση.
Για άλλο θέµα του Υπουργείου σας θα κάνω µια αναφορά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχετε πάρει είδηση τι γίνεται στο
άσυλο ανιάτων; Το άσυλο ανιάτων είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε το 19ο αιώνα. Έχετε πάρει είδηση τι
συµβαίνει εκεί µε διοικήσεις που αρνούνται να δώσουν απολογισµούς, που αρνούνται στην πρώην Αντιπεριφερειάρχη την κ. Λιλίκα Βασιλάκου, να δώσουν τα έγγραφα τα οποία ζητάει, που
καταθέτουν µηνύσεις, που τραβιούνται στα αστυνοµικά τµήµατα
σοβαροί άνθρωποι και µιας ηλικίας, εξαιτίας της απόπειράς σας
να καλύψετε ποµπές; Κάτι τέτοιο λέει η κ. Βασιλάκου.
Για να ξυπνήσει η Εθνική Αντιπροσωπεία απέναντι στους συνεργάτες της κ. Δούρου, για να δούµε τι γίνεται εκεί. Δεν ζητάει
κάτι παραπάνω ο χώρος µας από έγγραφα. Δεν είναι αυτό
αφορµή ούτε για διαπληκτισµούς ούτε για συγκρούσεις. Όµως
αντί εγγράφων, έχουµε αστυνοµικά τµήµατα, αυτόφωρα κλπ..
Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο σας.
Τώρα για το θέµα της επερώτησης κατά το χρόνο και των προηγουµένων, καλά κάνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα και φέρνει
αυτήν την επερώτηση στη Βουλή, σε ό,τι αφορά τις συλλογικές
συµβάσεις, παρ’ ότι µας χτυπάει, κατά τις απόψεις του, που σε
εµάς είναι γνωστές.
Θέλω να κάνω µία αναφορά στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε
ό,τι αφορά δικά µου πεπραγµένα, γιατί υπήρξα Υπουργός Εργασίας για ένα χρόνο και στο βιογραφικό µου όταν έρχοµαι στην
Εθνική Αντιπροσωπεία φέρνω µαζί την καθιέρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο δηµόσιο που ως Πρόεδρος της σχετικής αρµόδιας επιτροπής, ήµουν τότε Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Εσωτερικών µε υπουργία Αλέκου Παπαδόπουλου,
το κάναµε νόµο της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Ήµουν Πρόεδρος
αυτής της επιτροπής, έχω συντάξει τα σχετικά κείµενα µετά από
διάλογο µε την ΑΔΕΔΥ τότε.
Ως Υπουργός Εργασίας στην κρίσιµη περίοδο 2009-2010, από
τη δική µου νοµοθετική πρωτοβουλία εξορθολογίστηκε η αδήλωτη εργασία, οι εναλλακτικές, οι ελαστικές µορφές απασχόλησης κι εργασίας. Και σε µένα δεν έχετε να πείτε περί κατωτάτων,
περί οτιδήποτε. Εγώ αντιστάθηκα σ’ αυτά τα οποία εσείς σήµερα
έχετε υιοθετήσει, όπως τον περιορισµό του δικαιώµατος της
απεργίας, για την οποία σας µιλάει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, σας
µέµφεται και όλη η αντιπολίτευση που σας είχε µεµφθεί.
Στη συνέχεια βέβαια στα χρόνια της κρίσης, εσείς απέναντι
πυροβολώντας όλες τις προσπάθειες κάτι να κρατηθεί, µειώθηκε
ο κατώτατος µισθός. Αλλά δεν είδα τέσσερα χρόνια Κυβέρνηση
εσείς τώρα, να τον αυξάνεται κατά ένα ευρώ. Είναι 586 ευρώ και
510 ευρώ για τους κάτω από είκοσι πέντε έτη. Δεν είδα εσείς µε
τις προτάσεις νόµου του 2014 να κάνετε το παραµικρό κι έρχεστε τώρα, σε αυτή την επερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, να µιλήσετε για αυξήσεις, εσείς που έχετε περιορίσει το
δικαίωµα στην απεργία. Να µιλήσετε για αυξήσεις εσείς που φορολογείται ό,τι κινείται, να µιλήσετε πιστεύοντας ότι αν προκύψουν εκλογές θα κριθείτε µε βάση τα λόγια, αγνοώντας αυτό που
επιφανείς διανοητές έχουν πει ότι οι άνθρωποι κρίνονται κατά τις
πράξεις τους, όχι κατά τα λόγια τους. Και οι πράξεις σας είναι
συγκεκριµένες και το προσωπείο σας πια έχει καταρρεύσει.
Υπήρξε µέσα στο χρόνια της έντασης από τον κ. Κουτρουµάνη
η µεγάλη παρέµβαση για τη µετενέργεια, επί καθυστερήσεως
τριών µηνών να καταρτιστούν συµβάσεις και η διατήρηση των
τεσσάρων βασικών επιδοµάτων, στα βαρέα κι ανθυγιεινά, στα οικογενειακά επιδόµατα, στις σπουδές και στα χρόνια επιδόµατα.
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Τα κράτησε ο κ. Κουτρουµάνης, οι κυβερνήσεις Παπανδρέου
-Παπαδήµου τα κρατήσαµε και, κύριε Βρούτση, είστε µάρτυρας,
δεν τα θίξατε εσείς µετά από την κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου.
Ήσασταν Υπουργός Εργασίας όλα αυτά τα κρίσιµα χρόνια. Δεν
θυµάµαι -αν φταίει η µνήµη µου παρακαλώ να µου το πείτε- να
τα πειράξατε εσείς αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έτσι είναι. Σωστά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και ήρθαν οι δήθεν φίλοι του λαού,
βλέπω εδώ εκπροσώπους του Μαρά στην Αίθουσα, να προασπιστούν τους κατώτατους µισθούς που θα τους ανέβαζαν. Τέσσερα χρόνια µετά δεν έχουν ντροπή κι έρχονται εδώ και το
ξαναλένε, για να κριθούν κατά τα λόγια. Κατά τα έργα τους,
όµως, θα κριθούν. Και µας λένε πολλά και διάφορα.
Κοιτάξτε. Μοιράσατε σανό µε κέντρο την Αθήνα και ακτινοθήκατε στην περιφέρεια. Τώρα που το σανό δεν καταναλώνεται εύκολα, ιδρύετε κοινωνικά σανοπωλεία και πιστεύετε ότι µε έδρα
τη Βουλή, το Μαξίµου και τα διάφορά σας, θα πάτε σε όλη την
Ελλάδα και θα πουλήσετε όλα αυτά τα παραµύθια. Δεν τα αγοράζει κανείς. Θα κριθείτε κατά τις πράξεις σας και οι πράξεις σας
είναι οδυνηρές για τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Λοβέρδο, είµαστε στα εννιάµισι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι η τελευταία µου φράση, Πρόεδρε.
Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε. Δικοί σας άνθρωποι µιλούν
για εκλογές. Συγκυβερνώντες και κυρίως κυβερνώντες µιλούν
για εκλογές. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Όποτε και να τις κάνετε,
όµως, θα φάτε «µαύρο». Αυτή είναι η προοπτική σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Παρακαλώ πολύ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από τον
Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρο να λάβει τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, πριν ξεκινήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον
Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, που παρευρίσκεται στις εργασίες της Λέσχης Bilderberg, εκεί που δίνουν οδηγίες στα διάφορα πιόνια που τοποθετούν ανά την υφήλιο. Πήγε να πάρει
οδηγίες για το πώς θα συνεχιστεί η αφαίµαξη του ελληνικού
λαού.
Σήµερα, καλούµαστε να συζητήσουµε την πρόταση νόµου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Ακούγεται σαν κακής ποιότητας ανέκδοτο να στεναχωριέται το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας
-παρεµπιπτόντως το πλουσιότερο πολιτικό κόµµα στην Ελλάδα
και όχι µόνο- και να κόπτεται δήθεν για να δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Ακούσαµε τους προλαλήσαντες Βουλευτές του ΚΚΕ. Ακούσαµε τον «σύντροφο» Κατσώτη, να µιλάει για έκρηξη στις νέες
συµβάσεις, τις ατοµικές, τις ελαστικές, όλες αυτές που διαλύουν
την εργασιακή οµαλότητα που υπήρχε µέχρι τώρα.
Ακούσαµε και έναν έτερο σύντροφο να λέει προς τους απανταχού εργαζόµενους ότι πρέπει να σπάσουν τα δεσµά τους,
όπως έκαναν -θα συµπληρώσω εγώ- ή προσπάθησαν να κάνουν
οι εργαζόµενοι και σύντροφοι στον «902», στην «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ», στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», στις καπιταλιστικότατες επιχειρήσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, χωρίς επιτυχία
βέβαια.
Εσείς «σύντροφοι» δεν ήσασταν οι πρώτοι που εφαρµόσατε,
πριν από όλους, πριν καν στεγνώσει το µελάνι του πρώτου µνηµονίου, τα αντεργατικότατα µέτρα, όπως λέτε, του πρώτου µνηµονίου στις επιχειρήσεις σας;
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα δηµοσιεύµατα της εποχής από
αριστερές εφηµερίδες. «Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απέλυσε εργαζόµενο στον Ριζοσπάστη µε µνηµονιακή προειδοποίηση και µισή αποζηµίωση».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
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βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλο δηµοσίευµα καταγγέλλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα της
Ελλάδας για εκκαθαρίσεις και µισθούς µνηµονίου στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ». Λέει ο σύντροφος Ζηλάκος, ο οποίος επί 25 συναπτά
έτη ήταν στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ως µέλος και ως
εργαζόµενος, ότι «στόχος είναι να αντικατασταθεί η πλειοψηφία
των δηµοσιογράφων µελών ή µη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
της Ελλάδας που είχε µισθό 1.400 ευρώ κατά µέσο όρο µε νέους
κάτω των 25 ετών, οι οποίοι θα αµείβονται µε 426 ευρώ το µήνα.»,
όπερ και εγένετο.
Ό,τι πιο µνηµονιακό εφαρµόστηκε πρώτα και πριν απ’ όλους
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Βάφτισαν τις απολύσεις
«µειώσεις προσωπικού» και όλα όσα στηλιτεύει τώρα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τα εφάρµοσε πρώτο. Υπάρχουν πολλά
άλλα στοιχεία, τα οποία θα καταθέσω.
«Τα οικονοµικά στοιχεία», καταγγέλλει ο σύντροφος «της εφηµερίδας δείχνουν ότι το πρόβληµα δεν είναι κυρίως οικονοµικό,
διότι ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» είχε τεράστια έσοδα από τις πωλήσεις
του, πράγµα που δεν δικαιολογεί την παύση πληρωµών που
έφτασε τους 7 µήνες.». Είναι και πολλά άλλα που λέει, όπως ότι
«στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» το καλοκαίρι του 2010 έγιναν µειώσεις
15%-40% στους µισθούς όσων είναι µέλη του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας µε τον µανδύα της εθελοντική προσφοράς.».
Το καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις απολύσεις που έγιναν στην «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ» και πάλι µε µέτρα µνηµονιακού χαρακτήρα, αλλά και στοιχεία για το πώς µασουλούσε η
«ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ», η οποία διαχωρίστηκε από τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», κρατικό χρήµα, υπό την µορφή επιδοτήσεων, χωρίς να
προσλάβει ούτε µισό εργαζόµενο. Μιλάµε για τεράστια ποσά, τα
οποία έγιναν στάχτη και µπούρµπερη και όχι µόνο. Το καταθέτω
και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας καταθέτουµε για τα Πρακτικά και την ανακοίνωση των
απολυόµενων του «902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM», στις 6 Σεπτεµβρίου
2011. Οι σύντροφοι κατήγγειλαν τους άλλους συντρόφους ότι
εφάρµοζαν µνηµονιακά µέτρα και τους απέλυαν τον έναν µετά
τον άλλον και τους άλλαζαν τις συµβάσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχω και ένα τελευταίο δηµοσίευµα, που καταθέτω και αυτό
για τα Πρακτικά, το οποίο δείχνει το νέο κύµα απολύσεων στον
Ριζοσπάστη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψευτοστηλιτεύετε, αγαπητοί «σύντροφοι», τον ΣΕΒ και τους
εφοπλιστές, τους βιοµήχανους, τον ΣΕΤΕ και όλους αυτούς που
πίνουν το αίµα του απλού Έλληνα εργαζόµενου ή όπως αλλιώς
θέλετε ονοµάστε τους. Στην πραγµατικότητα, όµως, χαριεντίζεστε κανονικότατα µαζί τους, όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε.
Καταθέτουµε για τα Πρακτικά φωτογραφία από την κοινωνική
συναναστροφή που είχατε στις 29 Μάϊου στο Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος», µετά από πρόσκληση της κ. Βαρδινογιάννη, όπου ο
Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο
κ. Κουτσούµπας, ήταν µαζί µε όλους αυτούς τους οποίους βρίζει
και παρακολουθούσαν κοινωνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εν τω µεταξύ, µετά από δύο µέρες, πούλησε ατελείωτο σανό
στα στελέχη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ότι πήγε να αποδώσει φόρο τιµής στον Καπετάν Γιώτη, υψώνοντας την αριστερή
γροθιά και φυσικά µε διαφορετικό ντύσιµο. Το καταθέτω και αυτό
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το µόνο που επιθυµείτε, σύντροφοι, είναι να διαλύετε ό,τι πήγαινε ή πηγαίνει καλά και δεν θέλετε επί της ουσίας να προοδεύει
επ’ ουδενί αυτή η κοινωνία.
Όλα όσα θετικά επικαλείστε για τα εργασιακά, και εσείς και οι
προηγούµενοι και οι επόµενοι, έγιναν ως επί το πλείστον από το
εθνικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου από το 1936 µέχρι το 1940,
και από τότε έγιναν απειροελάχιστα έως τίποτα απολύτως υπό
την ηγεσία του εθνικού κυβερνήτη Ιωάννου Μεταξά. Έκτοτε επί
της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
Και όσοι ασχολούνται, όσοι έχουν ασχοληθεί, όσοι έχουν εργαστεί, όσοι έχουν κολλήσει ένσηµα ξέρουν -και είναι δεδοµένοότι η επιχείρηση έχει ανάγκη από τον εργαζόµενο και ο εργαζόµενος από την επιχείρηση. Αν δεν υπάρχει επιχείρηση, δεν θα
υπάρχει και εργαζόµενος.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επιχειρήσεων που «φυσάνε»,
που πηγαίνουν µπροστά ακόµα και εν καιρώ µνηµονίων, γιατί
πολύ απλά δεν εφάρµοσαν µνηµονιακές πρακτικές στους εργαζοµένους τους και παρουσιάζουν κέρδη και έχουν την έδρα τους
στην Ελλάδα και µπορούµε να τα αναφέρουµε. Μπορούµε να κάνουµε κάποιες αναφορές. Τις έχουµε κάνει κατά το παρελθόν και
αν χρειαστεί, θα τις κάνουµε ξανά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα και εγώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι ο µπούσουλας για τα
εργασιακά και το πώς προοδεύουν και οι ιδιοκτήτες και οι εφοπλιστές και οι βιοµήχανοι, αλλά και οι εργαζόµενοι, οι οποίοι είναι
υπερβολικά ευχαριστηµένοι και από τη µισθοδοσία τους και από
τα µπόνους και απ’ όλα όσα δεν έχουν οι άλλοι.
Στον αντίποδα βλέπουµε το θλιβερό γεγονός µε όλα αυτά τα
µνηµονιακά µέτρα και την ελαστικότητα στην εργασία. Υπάρχουν
νέες οι οποίες εργάζονται ως νοσηλεύτριες -θα πω ένα παράδειγµα- µε 490 ευρώ περίπου για οκτώ και πλέον ώρες σ’ ένα
πολύ δύσκολο επάγγελµα και µετά από λίγο, φυσικά, θα αναρωτιούνται οι κλινικές, οι ιδιωτικές και οι άλλες, γιατί δεν θα βρίσκουν προσωπικό, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι
καταφεύγουν στο εξωτερικό. Η νοσηλεύτρια που εδώ παίρνει
490 ευρώ θα πάει στην Αγγλία ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης
και αλλού και θα πάρει πρώτο µισθό 5.000 ευρώ µε πολλά άλλα
πλεονεκτήµατα. Μετά θα ψάχνετε να δείτε γιατί δεν µπορείτε να
βγείτε απ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο καταστροφής της επιχειρηµατικότητας και των εργασιακών σχέσεων.
Για να επανέλθει η οµαλοποίηση στις εργασιακές σχέσεις δεν
είναι οι νόµοι που ψηφίζονται. Ούτως ή άλλως έχετε ψηφίσει τα
µνηµόνια και τα µνηµόνια καθορίζουν και όλα τα υπόλοιπα και
δεν µπορείτε να ξεφύγετε ούτε χιλιοστό από αυτά.
Αν δεν καταγγείλετε τις µνηµονιακές πρακτικές, τα µέτρα που
απορυθµίζουν την εργασία, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα απολύτως. Πρέπει να βάλετε πριν και πάνω απ’ όλα τον Έλληνα εργαζόµενο και όχι να τον εξισώνετε µε τον οποιονδήποτε λαθροεισβολέα αλλοδαπό, ο οποίος έχει έρθει εδώ και απολαµβάνει και
τυγχάνει πολλών προτερηµάτων, ακόµα και περισσότερων από
τον αντίστοιχο Έλληνα. Άρα, προστασία του Έλληνα εργαζόµενου
και των ελληνικών επιχειρήσεων.
Πρέπει να βάλετε ίδιους κανόνες για όλους, γιατί βλέπετε ότι
στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης υπάρχουν πολυεθνικές οι
οποίες µπορούν και εργάζονται µε άλλους κανόνες σε αντίθεση
µε τους µικροµεσαίους, τους πραγµατικούς στυλοβάτες µιας οικονοµίας, αυτούς που απασχολούν έναν, δύο, τρεις εργαζόµενους. Και συνήθως αυτοί δεν τους απολύουν κιόλας, αλλά τους
κρατάνε µε νύχια και µε δόντια, γιατί έχουν και µια πιο προσω-
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πική σχέση.
Πρέπει να αλλάξετε αυτό το παράλογο φορολογικό και ασφαλιστικό φοροτσουνάµι εις βάρος των επιχειρήσεων, που στερεύει
τα µετρητά, και αναγκάζονται πολλές φορές κάποιοι να εφαρµόσουν τις εργασιακές σχέσεις της «πρώτη φορά αριστεράς» µε
τις ελαστικές µορφές εργασίας και όλα αυτά τα αντιεργατικά.
Αν δεν υπάρξει λύση του γραφειοκρατικού ζητήµατος, δεν
πρόκειται να υπάρξει καµµία λύση, όσες συλλογικές συµβάσεις
και να κάνετε. Και τις καλύτερες συλλογικές συµβάσεις να υπογράψετε, όταν δεν θα µπορεί ένας εργοδότης να πληρώσει, θα
κλείσει ή θα καταφύγει στο εξωτερικό.
Όχι στους επαγγελµατίες εργατοπατέρες, τύπου συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, οι οποίοι µασουλούσαν το χρήµα από
τη ΔΕΗ τάχα µου, τάχα µου για το δίκαιο των εργαζόµενων, αλλά
πήγαιναν διακοπές σε εξωτικούς προορισµούς.
Όχι σε υπουργούς, πρωθυπουργούς και στελέχη κυβερνήσεων ή διοικητών οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ούτε µισό ένσηµο
στη ζωή τους και δεν ξέρουν τα της εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Αγαπητέ συνάδελφε,
είµαστε στα εννέα λεπτά. Παρακαλώ να κλείσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ένα πραγµατικά εθνικό καθεστώς, το οποίο δεν είστε εσείς ούτε οι προηγούµενοι και, δυστυχώς, δεν θα είναι ούτε οι επόµενοι.
Κλείνοντας…
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, προσέξτε λίγο τις εκφράσεις σας!
Έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ τον λόγο για διαδικαστικό
λόγο.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για είκοσι δευτερόλεπτα θα ήθελα τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω αυτό το σύντοµο που θέλω να πω µε τη
φράση ότι προσωπικά ως καθηγητής του Δηµοσίου Δικαίου έχω
υπερασπιστεί όσο µπορούσα περισσότερο την έννοια του κράτους δικαίου και το αξίωµα για µια δηµοκρατία, ότι η δηµοκρατία
δεν εκδικείται. Και ως Βουλευτής µαζί µε τον κ. Κουβέλη σε ανύποπτους χρόνους έχουµε πάρει σχετικές πρωτοβουλίες για να
πάρει αυτό σάρκα και οστά. Αυτό είναι θέση αρχής.
Ωστόσο, χθες το βράδυ έγινε µια βάρβαρη επίθεση στα γραφεία του Βουλευτή, του συναδέλφου µας, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Για περίπου ένα ή δύο λεπτά δεν συνέπεσε µε τους
εισβολείς στον χώρο του γραφείου του. Μου είπε τώρα που τον
πήρα για συµπαράσταση ότι δεν τον έχει πάρει ένας –ο κ. Τόσκας, ας πούµε- ή κάποιος από την Πλειοψηφία για µια λέξη συµπαράστασης.
Σας καλώ, κύριε Πρόεδρε, προεδρεύοντας τώρα, να µας καλέσετε από όλες τις πλευρές της Βουλής να καταδικάσουµε αυτή
τη βάρβαρη πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ.
Νοµίζω ότι είναι αυτονόητο. Με τον κ. Βαρβιτσιώτη, επειδή
ήµουν και το πρωί σε δουλειά, θα µιλήσω σε λίγο µαζί του. Του
το έχω υποσχεθεί, γιατί ήµασταν και προχθές το βράδυ µαζί σε
µια εκδήλωση.
Νοµίζω ότι καταδικάζουµε όλοι την επίθεση που δέχθηκε στο
γραφείο του. Πιστεύω ότι όλα τα κόµµατα θα πρέπει να το κάνουν και να το πράξουν. Είναι µία πράξη κοινής λογικής και συµπαράστασης σε έναν συνάδελφο. Νοµίζω ότι πρέπει να
αποφύγουµε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Φαντάζοµαι ότι δεν τυγχάνουν συµπαράστασης και υποστήριξης από κανέναν.
Έχετε δίκιο, κύριε Λοβέρδο.
Παρακαλώ να διαγραφούν από τα Πρακτικά οι ατυχείς εκφράσεις του κ. Παναγιώταρου από το «τσαουσεσκίζων» µέχρι και το
«κόκκινο φανάρι».
Παρακαλώ πολύ τον επόµενο οµιλητή, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Ποταµιού, τον κ. Λυκούδη, να έρθει στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι
αµέριστη και η δική µου συµπαράσταση στον συνάδελφο κ. Βαρβιτσιώτη για την άνανδρη επίθεση που δέχθηκε. Νοµίζω ότι είναι
και από όλους µας απόλυτη η καταδίκη σε οποιαδήποτε µορφή
βίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίκαιρη επερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας που συζητάµε σήµερα, η αργοπορία της συζήτησης της οποίας ασφαλώς και τον Κανονισµό
της Βουλής παραβιάζει και εµφανείς πολιτικές σκοπιµότητες
υποθάλπει, µας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξουµε µεταξύ
µας χρήσιµες απόψεις. Και λέω ότι υποθάλπει πολιτικές σκοπιµότητες, κατά τη γνώµη µου, γιατί για την Κυβέρνηση σε αυτή
τη φάση –που νοµίζω ότι κουρδίζει όλα της τα όργανα, για να
παιανίσουν την καθαρή έξοδο από τα µνηµόνια, εννοείται τον ερχόµενο Αύγουστο, καλώς εχόντων των πραγµάτων- τώρα είναι
ίσως η κατάλληλη στιγµή για να διατυµπανισθούν η επάνοδος
στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και η αύξηση -ενδεχοµένωςτου κατώτατου µισθού.
Είναι, επίσης, όµως, επίκαιρη αυτή η συζήτηση και εξαιρετικά
χρήσιµη, γιατί δίνεται η ευκαιρία στο Σώµα να συζητήσει µια
σειρά από θέµατα, όπως παραδείγµατος χάριν ζητήµατα που
αφορούν τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα. Και νοµίζω ότι
προφανώς το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα για ένα τέτοιο ενδεχόµενο ως αποτέλεσµα των προτάσεών του.
Επί παραδείγµατι, δεν µπορεί κανείς να αδιαφορεί για τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, όπως η µερική απασχόληση, γιατί
µε τέτοιες µορφές εργασίας απασχολείται σήµερα το 30% των
εργαζοµένων. Μιλάµε για εξακόσιες τριάντα χιλιάδες περίπου
εργαζόµενους µε µέσο µεικτό µισθό της τάξεως των 385 ευρώ,
µε καθαρό µισθό της τάξεως των 327 ευρώ, κάτω και από το επίδοµα ανεργίας.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία τον Γενάρη του 2018 δείχνουν ότι
το 53,25% των νέων προσλήψεων αφορούν σε θέσεις µερικής
απασχόλησης. Είναι βιώσιµο ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον;
Εάν για τους εργαζόµενους αυτή η πηγή εισοδήµατος είναι και
η µοναδική, τότε πραγµατικά µιλάµε για µια νέα κατηγορία, για
µια νέα γενιά φτωχών εργαζοµένων.
Και το φέρνω αυτό ως παράδειγµα, γιατί ναι µεν οι ευέλικτες
µορφές εργασίας ενδέχεται να διευκολύνουν πολλές κατηγορίες
ατόµων, ώστε να έχουν ένα κάποιο σχετικό εισόδηµα, από την
άλλη µεριά, όµως, επίσης, ξέρουµε, το καταλαβαίνουµε, το υποθέτουµε -αλλά δεν είναι απλώς υπόθεση- ότι χρησιµοποιούνται
κυρίως από µικρές και µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις
–τι άλλο να κάνουν;- για λόγους κόστους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν –προφανώςη αγορά εργασίας να ρυθµίζεται ανάλογα µε τις επιθυµίες µας.
Έχει τους δικούς της κανόνες.
Εµείς εδώ, όµως, έχουµε χρέος να ενισχύουµε το θεσµικό
πλαίσιο προστασίας των εργαζοµένων, να φροντίζουµε µε τις παρεµβάσεις και τις ρυθµίσεις να ενισχύουµε την επιχειρηµατικότητα για τις επενδύσεις -όχι, βεβαίως, τις παρασιτικές και
αεριτζίδικες, αλλά αυτές που συµβάλλουν στην παραγωγή πλούτου- για να µεγαλώσουµε την πίτα και µετά να συζητούµε ποιο
µέρος της, για ποιον σκοπό και σε ποιους πρέπει να µοιράσουµε
µε δίκαιους κανόνες.
Διαφορετικά, κάθε αναδιανεµητική πολιτική που δεν βασίζεται
στην αύξηση του πλούτου, απλώς είναι καταδικασµένη να εξισώνει διαρκώς προς τα κάτω, να αναδιανέµει και να συντηρεί τη
φτώχεια και τη φτωχοποίηση, µε αµφίβολο πολιτικό όφελος, µια
και όλα αυτά έχουν ένα όριο, πέραν του οποίου οι αντιδράσεις
για την αφαίµαξη όσων παράγουν πλούτο µπορεί να είναι ανεξέλεγκτες.
Συναφώς, η αγορά εργασίας ρυθµίζει το επίπεδο των µισθών,
το οποίο κανονικά οφείλει να συµβαδίζει µε τις βελτιώσεις στην
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Πράγµατι, οι µισθοί µειώθηκαν σε µεγάλο βαθµό από το 2009
µέχρι σήµερα. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στην έκθεσή
του του 2018 υπολογίζει ότι η πραγµατική αξία των µισθών του
ιδιωτικού τοµέα υποχώρησε κατά 19,1% στην περίοδο 20102018, ενώ το 38% των εργαζόµενων έχει αποδοχές χαµηλότερες
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του κατώτατου µισθού, που βρίσκεται στο επίπεδο των 585 ευρώ,
στα 684 ευρώ τον µήνα στη βάση των δεκατεσσάρων µισθών,
ενώ για τους εργαζόµενους κάτω των 25 ετών το ποσό ανέρχεται
στα 511 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισηµαίνω ότι αυτό που απουσιάζει συνήθως από τις συζητήσεις µας γύρω από τα εργασιακά
θέµατα είναι η µέριµνα για τους ανέργους. Νοµίζω ότι είναι ένα
σηµαντικό λάθος, στο οποίο είχαν και στο παρελθόν υποπέσει
και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, φροντίζοντας περισσότερο τα
στενά συµφέροντα συντεχνιών ή γενικώς, των εργαζοµένων
παρά τα συµφέροντα των ανέργων. Δεν βρίσκονται κατ’ ανάγκη
τα συµφέροντα αυτά σε αντίθεση, καθόσον οι σηµερινοί εργαζόµενοι µπορεί να είναι αυριανοί άνεργοι.
Η Ελλάδα διατηρεί τα αρνητικά πρωτεία στην Ευρώπη, καταγράφοντας ανεργία µεγαλύτερη του 20%, ενώ εξακολουθεί να
έχει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Πρόκειται για
µια τραγωδία που ωθεί τις πιο παραγωγικές ηλικίες και τα πιο
µορφωµένα και καταρτισµένα άτοµα να αναζητούν εργασία κυρίως σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Αµερική, ακόµα και
στην Αυστραλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι κανείς στην Αίθουσα
αυτή δεν θα είχε αντίρρηση να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική θέση
της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, πράγµα στο οποίο µπορεί να
συµβάλουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, καθώς και η αύξηση
του κατώτατου µισθού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, µόνο το 35% των εργαζοµένων καλύπτεται από συλλογικές συµβάσεις. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
η µεγαλύτερη κάλυψη θα ωφελήσει τους εργαζόµενους και θα µειώσει τις αυθαιρεσίες στην αγορά εργασίας.
Από την άλλη µεριά, η διαδικασία καθορισµού του κατώτατου
µισθού από την Κυβέρνηση αποτελεί πρακτική που ισχύει σε είκοσι από τις είκοσι επτά χώρες της Ευρώπης. Μπορεί και εδώ να
γίνει µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, εφόσον βεβαίως ληφθούν υπ’ όψιν τα πραγµατικά δεδοµένα της οικονοµίας. Με την
ίδια διαδικασία µειώθηκε το 2012, µε την ίδια µπορεί να αυξηθεί,
εφόσον προφανώς -ξαναλέω- ληφθούν υπ’ όψιν µια σειρά από
κρίσιµους παράγοντες για την ελληνική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µισθολογικό κόστος ασφαλώς και αποτελεί σηµαντικό µέρος του γενικού κόστους, αλλά
δεν είναι το µοναδικό. Δεν µπορεί να αποτελεί το αιώνιο θύµα
του κόστους λειτουργίας µιας επιχείρησης, όταν για το µη µισθολογικό κόστος δεν γίνεται καµµία παρέµβαση.
Εποµένως, αν δεν γίνουν οι σωστές παρεµβάσεις στο µη µισθολογικό κόστος και αν δεν δοθούν κίνητρα απασχόλησης στις
µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αυτές για να µειώσουν το
κόστος, πάντα θα καταφεύγουν στη συµπίεση των µισθών είτε
σε άλλες µορφές πληρωµών για να αποφύγουν την υπέρογκη
φορολόγηση, ώστε να µη καταρρεύσουν. Επαναλαµβάνω: Θα
καταφεύγουν και σε άλλες µορφές πληρωµών.
Ως προς το τελευταίο, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περίπου διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι λαµβάνουν σήµερα το
20% µε 25% των αποδοχών τους σε κουπόνια, διότι οι διατακτικές σίτισης δεν φορολογούνται, δηµιουργώντας όµως έτσι διάφορα κυκλώµατα συναλλαγών και το φαινόµενο εξαπλώνεται.
Δεν έχω χρόνο, αλλά θα άξιζε να σταθούµε και στο χάσµα που
παρατηρείται στα εργασιακά δικαιώµατα µεταξύ των εργαζοµένων του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, απλώς ως παράδειγµα
της κατάστασης που επικρατεί. Αναφέροµαι παραδειγµατικά στα
δικαιώµατα των εγκύων και των νέων γονιών, µε αποτέλεσµα την
ύπαρξη πολλών ταχυτήτων στην προστασία της µητρότητας. Οι
διαφορές του νοµοθετικού πλαισίου είναι µεγάλες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένα από τα ανωτέρω µέτρα,
ούτε οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις ούτε η αύξηση του κατώτατου µισθού δεν πρόκειται να δηµιουργήσουν σταθερές -µακάρι
να υπάρξουν- συνθήκες ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής
θέσης των εργαζοµένων, διότι κλειδί είναι η απασχόληση. Εποµένως, για να απορροφήσουµε την ανεργία, χρειάζεται να δηµιουργούµε εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο για τα
επόµενα πέντε µε επτά χρόνια. Με άλλα λόγια, χρειάζονται πολι-
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τικές αύξησης της οικονοµίας, σταθερής βιώσιµης και διατηρήσιµης ανάπτυξης. Και, βεβαίως, ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις είναι
φυσικά αδιανόητη και αδύνατη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επενδυτική πολιτική σήµερα
στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Αντιπρόεδρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και πέντε
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καρύστου Ευβοίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την απουσία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλου και κ. Γεωργιάδη από την Ένωση Κεντρώων θα
προχωρήσουµε στη δευτερολογία του επερωτώντος Βουλευτή
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάποιοι Χρυσαυγίτες στο λιµάνι του Πειραιά που πρόσφεραν
µέχρι τώρα τις υπηρεσίες τους ως απεργοσπάστες, αυτή τη
φορά δεν τα κατάφεραν γιατί οι εργαζόµενοι δεν το επέτρεψαν.
Δεν επέτρεψαν στα τσιράκια των εργοδοτών, στους δουλέµπορους, στους µαχαιροβγάλτες, να εµποδίσουν τον αγώνα τους.
Αυτά τα λέω σε σχέση µ’ αυτά, που είπε εδώ η εγκληµατική οργάνωση των Χρυσαυγιτών.
Κυρία Υπουργέ, είπατε πολλά για να πείσετε ότι η µη αποδοχή
της πρότασης νόµου των πεντακοσίων δεκατριών οργανώσεων
των εργαζοµένων που κατέθεσε στο ΚΚΕ είναι για το καλό τους.
Μόνο αυτό δεν είπατε. Είναι τέτοια η στροφή σας που κρίνατε
αντισυνταγµατικά όσα δικαιώµατα είχαν κατακτήσει οι εργαζόµενοι και τα καταργήσατε µε το επιχείρηµα της κρίσης εσείς και
όλοι οι προηγούµενοι.
Τα ερωτήµατα που θέσατε στο τέλος της οµιλίας σας, κυρία
Υπουργέ, να τα πείτε κάπου αλλού. Το ΚΚΕ είναι αδιάλειπτα και
µε ανείπωτες θυσίες στο διάβα της ιστορίας του µε την εργατική
τάξη και τα δικαιώµατά τους. Εσείς είστε µε το κεφάλαιο, τα
κέρδη του και την ανάπτυξή τους.
Είπατε ότι η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων άρχισε πριν
τα µνηµόνια και αυτό ήταν απόφαση των προηγούµενων κυβερνήσεων. Αυτό είναι η µισή αλήθεια, γιατί όλα αυτά τα µέτρα ήταν
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν και παραµένει κορώνα για τον ΣΥΡΙΖΑ και όταν, για παράδειγµα, ξηλώνονταν
οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ο Ευρωβουλευτής του Συνασπισµού τότε κ. Παπαδηµούλης ψήφιζε «λευκό»!
Σήµερα, εσείς, βέβαια, προωθείτε αυτό το ξήλωµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Γι’ αυτό λέµε, κύριοι, ότι αυτήν την
περίοδο αποτελείτε την πιο χρήσιµη πολιτική δύναµη για την
αστική τάξη και την ικανοποίηση των αναγκών της. Ούτε αυτή
περίµενε ότι θα είστε τόσο ικανοί και πρόθυµοι να υλοποιήσετε
κάθε επιθυµία τους. Η στήριξη, οι έπαινοι από τους συλλογικούς
φορείς των επιχειρηµατικών οµίλων επιβεβαιώνουν την πολιτική
σας, η οποία είναι παραπάνω από χρήσιµη, γιατί θωρακίζει παραπέρα την κερδοφορία τους και την κυριαρχία τους.
Η συµβολή σας στη µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων είναι µεγάλη. Η τοποθέτησή σας έχει σκοπιµότητα να δηµιουργήσει σύγχυση, όπως είπαµε, αλλά και να προβάλει ότι είστε
το µικρότερο κακό. Όµως, επειδή αυτό λέτε εσείς συνήθως, εγώ
λέω ότι το βέλτιστον του «µη χείρον» είναι πάντα το χείρον.
Εσείς, εδώ, µέσα από το νοµοθετικό πλαίσιο που έχετε κάνει,
προωθείτε τη χειροτέρευση της θέσης των εργαζοµένων σε
όλους τους κλάδους.
Τα πράγµατα είναι καθαρά. Είπατε ότι δεν θα επαναφέρετε τον
κατώτερο µισθό στα 751 ευρώ. Αυτό είπατε µέσα από την τοπο-
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θέτησή σας. Αρνείστε δηλαδή αυτό το αίτηµα της εργατικής
τάξης. Είπατε ότι δεν θα καταργήσετε τον κατώτατο µισθό των
511 ευρώ, αυτή την αθλιότητα που έγινε το προηγούµενο διάστηµα χωρίζοντας τους εργαζόµενους σε νέους και παλαιούς.
Αυτό είπατε σήµερα. Καµµία δέσµευση πάνω σε αυτό. Αυτό βέβαια θα προχωρήσετε και το επόµενο διάστηµα.
Είπατε ότι δεν θα επαναφέρετε το θεσµικό πλαίσιο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Μάλιστα, στο θέµα της αντισυνταγµατικότητας ουσιαστικά σε αυτό που λέµε, να επανέλθει ο
ν.1876/1990, λέτε όχι, είναι αντισυνταγµατικό. Δηλαδή ο
ν.1876/1990 ήταν αντισυνταγµατικός; Εκτός και αν αναφέρεστε
σε µια πρόταση νόµου των συνδικάτων, που δεν ξέρουν να κάνουν
νοµικό κείµενο, όπως λέτε, αλλά πολιτικό. Τα κείµενα της τρόικας
είναι πολύ καλά, είναι συνταγµατικά, αυτά ικανοποιούν τις ανάγκες
του κεφαλαίου για µεγαλύτερη αύξηση των εργαζοµένων, για αύξηση του εργάσιµου χρόνου, για κατάργηση του σταθερού ηµερήσιου χρόνου δουλειάς, για ευέλικτες µορφές απασχόλησης, τις
οποίες βέβαια εσείς επεκτείνετε όλο και περισσότερο σε όλους
τους κλάδους, σε όλους τους εργαζόµενους.
Τι θα κάνετε, κυρία Υπουργέ; Σας ρωτήσαµε αν θα καταργήσετε τις ενώσεις προσώπων. Και εσείς δεν είπατε κουβέντα. Είναι
κατάκτηση των εργοδοτών οι ενώσεις προσώπων. Είναι δικά
τους εργαλεία. Και εσείς τα θωρακίζετε για να παίξουν τον ρόλο
της µείωσης της τιµής της εργατικής δύναµης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δοκιµαστική περίοδος των εργαζοµένων, που καταργείται η
αποζηµίωση, ένας χρόνος από δύο µήνες. Το διατηρείτε. Και
έχετε εδώ τους εργαζόµενους όµηρους. Τους αλλάζουν οι εργοδότες στον έναν χρόνο, χωρίς κανένα εµπόδιο στην πρόσληψη
και την απόλυση. Για πείτε µου; Πού έχετε εµποδίσει; Τι αντικίνητρα υπάρχουν σήµερα στους χώρους δουλειάς για να µην
απολύεται ο εργαζόµενος, αυτός που διεκδικεί, αν µη τι άλλο να
εφαρµοστούν αυτά που έχουν αποµείνει; Απολύτως τίποτα!
Ένας χρόνος η δοκιµαστική περίοδος.
Όλο το πλαίσιο το άλλο που µειώνει, που καταργεί ουσιαστικά
τις αποζηµιώσεις, το διατηρείτε ανέπαφο. Όλα όσα έχουν κατακτήσει οι εργοδότες µέσα από το νοµικό πλαίσιο, που έχετε κάνει
εσείς και οι προηγούµενοι είναι ένα το κρατούµενο και πάτε για
άλλα.
Ήδη προχωράτε στην επόµενη φάση, όπου µέσα από το θεσµικό πλαίσιο που θα κάνετε για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, θα καθορίζεται ο κατώτερος µισθός πάλι υπό την
εποπτεία των θεσµών, της τρόικας, του κεφαλαίου. Αυτοί θα αποφασίζουν πόσος θα είναι, ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφορία
τους. Πάλι οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας θα είναι υπό την
αίρεση τού αν αντέχει η οικονοµία, αν αντέχει ο κλάδος και ούτω
καθεξής. Οι ανάγκες των εργαζοµένων και των οικογενειών τους
είναι σε δεύτερη µοίρα. Αυτοί είναι το γρανάζι που παράγει τον
πλούτο. Και αυτοί που τον καρπώνονται είναι αυτοί που εσείς
στηρίζετε, το µεγάλο κεφάλαιο.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι οι εργαζόµενοι θα είναι αυτοί
που θα επιβάλλουν και τις συλλογικές συµβάσεις, που θα επιβάλλουν την ανατροπή αυτής της πολιτικής, που, αν θέλετε, θα
στείλουν και εσάς εκεί που θα στείλουν και άλλους που στέκονται
εµπόδιο σε αυτή την πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κατσώτη.
Δεδοµένου ότι έχει γίνει χρήση των δευτερολογιών από τους
επερωτώντες Βουλευτές, τον λόγο έχει για δέκα λεπτά ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ηλιόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω µε
κάποιες παρατηρήσεις, µε βάση τη συζήτηση, που έχει γίνει
µέχρι τώρα.
Παρατήρηση νούµερο ένα. Νοµίζω ότι οι φράσεις όπως «στάχτη στα µάτια», «χρησιµοποιούµε τους εργαζόµενους», «σανό»
και τα λοιπά είναι βαθιά προβληµατικές και περισσότερο χαρα-
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κτηρίζουν αυτόν που τις εκφέρει παρά αυτόν στον οποίον απευθύνονται. Είναι βαθιά προβληµατικές γιατί στην πραγµατικότητα
υπονοούν ότι ο κόσµος έχει περιορισµένη αντιληπτική ικανότητα,
ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, ότι µάλλον είναι χαζός, ότι έχει
προβλήµατα και τα λοιπά. Δεν ξέρω, µπορεί ο καθένας να κρίνει
από τον περίγυρό του.
Όσον αφορά εµάς, σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούµε ότι ο κόσµος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Θεωρούµε ότι ο κόσµος καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται. Ο κόσµος κρίνει πολύ καλά τι
γίνεται, γι’ αυτό και κάθε µία από τις πολιτικές δυνάµεις βρίσκεται εκεί που είναι σήµερα. Εµείς όταν δίνουµε µάχες, λέµε πολύ
ειλικρινά τι κερδίσαµε, τι χάσαµε και τι έχουµε στην επόµενη
µάχη. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση.
Παρατήρηση δεύτερη: Μου προκαλεί πολύ µεγάλη έκπληξη ο
εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρεται στην ανεργία. Θέλω να κάνω µόνο µία αναφορά. Όταν τον Μάιο του 2013
η ανεργία στη χώρα έφτασε το 27%, το Υπουργείο Εργασίας
τότε είχε βγάλει µια καταπληκτική ανακοίνωση -και τονίζω τη
λέξη «καταπληκτική»- που έλεγε ότι «καταφέραµε να µειώσουµε
τον ρυθµό αύξησης της ανεργίας». Το ξαναλέω, αν κάποιος
µπερδεύτηκε: «Καταφέραµε να µειώσουµε τον ρυθµό αύξησης
της ανεργίας». Πραγµατικά θα ήθελα να γνωρίσω τον άνθρωπο,
που συνέταξε αυτήν την ανακοίνωση. Αν είχα τη µισή αυτοπεποίθηση που είχε ο συντάκτης αυτής της ανακοίνωσης, θα ήταν
πολύ εύκολα πάρα πολλά πράγµατα στη ζωή µου.
Δεύτερη παρατήρηση, πάλι για τους εκπροσώπους της Νέας
Δηµοκρατίας, όπως θα έλεγε και ο κ. Τσακαλώτος «παρατήρηση
κουβάς». Είναι καλό όταν διαβάζουµε τα στοιχεία, να µην πηδάµε
σελίδες και οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας συνήθως όταν
διαβάζουν τα στοιχεία, πηδάνε τις σελίδες. Τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν ότι στο ετήσιο τεύχος του 2014 σε σχέση µε το
2017 έχουµε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και από αυτές το σχεδόν το 69% είναι πλήρους και όχι
µερικής απασχόλησης.
Τρίτο κοµµάτι το οποίο προκαλεί πάλι έκπληξη, σε σχέση µε
τη Νέα Δηµοκρατία, είναι όταν οι εκπρόσωποί της έχουν το θράσος να µιλάνε για αδήλωτη εργασία. Πρώτα απ’ όλα, χρησιµοποίησαν τη φράση «παραλάβαµε την αδήλωτη εργασία στο 40%
και την πήγαµε στο 12%. Πάλι έχουν µια τάση να ξεχνάνε την τελευταία σελίδα της συγκεκριµένης έκθεσης του συστήµατος
«ΑΡΤΕΜΙΣ», τη σελίδα που έχει τα ετήσια στοιχεία, όπου στα ετήσια στοιχεία δείχνει ότι το 2013 η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας ήταν στο 30%, το 2014, όταν
παρέδωσαν, ήταν στο 19,2% και σήµερα βρίσκεται στο 12%.
Μικρή υποπαρατήρηση εδώ: Νοµίζω ότι η σωστή φράση που
θα έπρεπε να χρησιµοποιούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας είναι ότι «καταφέραµε να φτάσουµε την αδήλωτη εργασία
στο 30%» και όχι «παραλάβαµε», γιατί, όπως πολύ σωστά λέει
και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας ήταν αυτή η οποία εκτόξευσε
την αδήλωτη εργασία εκεί που ήταν.
Επίσης, δεν µπορούν να µιλάνε για αδήλωτη εργασία οι άνθρωποι οι οποίοι κατάργησαν διακόσιες εννέα οργανικές θέσεις
στην Επιθεώρηση Εργασίας και µεταξύ άλλων έκαναν και την
παγκόσµια πρωτοτυπία να καταργήσουν πολύ κρίσιµα τµήµατα,
όπως το Τµήµα Νοµικής Στήριξης. Δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη άλλος ελεγκτικός µηχανισµός, που δεν έχει Τµήµα Νοµικής
Στήριξης.
Και τελευταία φράση για το συγκεκριµένο, για να µπούµε και
σε κάποια µάλλον λίγο πιο κρίσιµα ζητήµατα: Το κόµµα του
οποίου ο Αντιπρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τη δολοφονική επίθεση απέναντι σε εργάτες γης στη Μανωλάδα ως «πυροβολισµούς στον αέρα που κάποιους πήραν τα σκάγια», νοµίζω ότι
χρειάζεται πολύ µεγάλο θράσος για να µιλάει για εργατικά δικαιώµατα.
Συνεχίζω στα εξής. Νοµίζω ότι η σηµερινή συζήτηση µας δίνει
µια πολύ καλή ευκαιρία για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ’
όλα, γιατί µπορούµε να µιλήσουµε για δύο διαφορετικά σχέδια
για την κρίση και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την εργασία.
Το πρώτο σχέδιο ήταν αυτό το οποίο έλεγε ότι για να βγούµε
από την κρίση χρειάζεται ελαστικοποίηση της εργασίας, πρέπει
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να οικοδοµήσουµε πλεονέκτηµα επάνω στη φτηνή και ευέλικτη
εργασία, ότι οι εργαζόµενοι ζούσαν πάνω από τις δυνατότητές
τους, ότι µας φταίνε το ένα εκατοµµύριο δηµόσιοι υπάλληλοι,
που ταλαιπωρούν τα υπόλοιπα δέκα εκατοµµύρια της χώρας.
Μάλιστα, ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων ήταν ένας µαγικός
αριθµός. Έπαιζε στο ένα εκατοµµύριο, στο ενάµισι εκατοµµύριο,
µέχρι που τελικά µετρήθηκαν και ήταν οι µισοί.
Από την άλλη, υπάρχει και το άλλο σχέδιο για την κρίση και
άρα και για την εργασία, που έλεγε ότι στην κρίση δεν µπήκαµε
γιατί οι εργαζόµενοι ζούσαν πάνω από τις δυνατότητές τους. Ο
παράγοντας που γέννησε την κρίση ήταν οι ίδιες οι ανισότητες
που παράγει ο τρόπος παραγωγής, ήταν ίδιες οι ανισότητες που
οδήγησαν σε αυτήν την έκρηξη της κρίσης, η οποία όξυνε ακόµη
περισσότερο τις ανισότητες.
Με αυτήν την έννοια υπάρχει εδώ και µία πολύ συγκεκριµένη
πολιτική σύγκρουση. Οι πολιτικές δυνάµεις, που προσπαθούν να
υποβαθµίσουν το ζήτηµα των ανισοτήτων, που κατά τη γνώµη
µας αποτελεί τη βασική διαχωριστική γραµµή για τα πολιτικά
σχέδια σήµερα και προσπαθούν να χτίσουν µια διαχωριστική
γραµµή πάνω στο σχέδιο «λαϊκισµός και αντιλαϊκισµός» -ποιοι
είναι οι λαϊκιστές και ποιοι είναι οι αντιλαϊκιστές- αυτό το οποίο
συνειδητά και µε επιµέλεια κάνουν τα τελευταία χρόνια, είναι
απλά να ξεπλένουν την ακροδεξιά, τους νεοναζί και τους φασίστες σε όλη την Ευρώπη και στη συγκεκριµένη χώρα.
Αυτοί οι οποίοι διαρκώς µιλάνε για λαϊκισµό και λαϊκισµό και
λαϊκισµό και µπορούν πολύ εύκολα να καταγγέλλουν µπογιές και
τρικάκια, αλλά δεν βρίσκουν ποτέ µια λέξη να πουν όταν ακροδεξιοί και φασίστες κάνουν δολοφονικές επιθέσεις σε συνδικάτα,
σε σωµατεία, σε εκπροσώπους, σε δηµοκρατικούς αγώνες, στην
πραγµατικότητα ξεπλένουν τους νεοναζί, γιατί πιστεύουν ότι για
κάποιον λόγο αυτό χωράει στο πολιτικό τους σχέδιο.
Δεύτερο κοµµάτι -και ειπώθηκε ήδη πριν από την Υπουργόείναι πως οι προηγούµενες κυβερνήσεις πίστευαν βαθιά στις αλλαγές που έγιναν στα εργασιακά. Πίστευαν βαθιά, δεν τις επέβαλε κανένας, δεν τις επέβαλε η κρίση. Η κρίση ήταν η ευκαιρία
για να µπορέσουν να τις υλοποιήσουν.
Φάνηκε και φαίνεται ξεκάθαρα από όλες τις τοποθετήσεις του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως πολύ καθαρά
είπε «το τρίπτυχο, επέκταση των κλαδικών συµβάσεων, αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθµισης και µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία,
είναι ένα τρίπτυχο, το οποίο έχει κάνει κακό στην οικονοµία και
όταν η Νέα Δηµοκρατία έλθει στην Κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει, γιατί αυτό είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ».
Αυτήν τη φράση ακριβώς την έχουµε ακούσει από τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, αυτήν τη φράση ακριβώς την έχουµε ακούσει
από µια σειρά εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης, που έδωσαν πολύ σκληρό αγώνα για να µην κάνει πίσω το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και αυτήν τη στιγµή είναι πολύ στενοχωρηµένοι
που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έκανε πίσω, που οι Ευρωπαίοι έκαναν, όπως λένε -εντός εισαγωγικών- «χάρη» στην Κυβέρνηση που υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα και επαναφέρει τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Κάποια στιγµή πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδοµένα στη
συζήτηση. Η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
δεν είναι προεκλογικό σχέδιο, δεν είναι προεκλογική οµιλία. Είναι
ψηφισµένος νόµος από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Επανέρχεται
και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης, επανέρχεται και η επεκτασιµότητα των κλαδικών συµβάσεων, ακριβώς µε τον τρόπο
που ίσχυε και προ κατάργησής τους.
Αυτό είναι µια πολύ µεγάλη νίκη για τον κόσµο της δουλειάς,
για τον κόσµο της εργασίας στη χώρα και ακριβώς η επαναφορά
αυτών των δύο αρχών, στην πράξη ακυρώνει και τις ενώσεις προσώπων που ήταν ένα από τα ισχυρά εργαλεία της εργοδοσίας,
όπως σωστά έχει ειπωθεί σε αυτήν τη συζήτηση. Άρα, εµείς συνεχίζουµε στο τι έχουµε ήδη κάνει και όχι γενικά και αφηρηµένα
στο τι θα θέλαµε να κάνουµε.
Δεύτερο κοµµάτι που έχουµε ήδη κάνει, είναι η αναβάθµιση
της Επιθεώρησης Εργασίας και αυτό δεν µπορεί να το υποτιµά
κανείς. Δεν µπορεί να υποτιµά κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν
χώροι που τα προηγούµενα χρόνια είχαν ασυλία από την Επιθεώρηση Εργασίας, όπως οι µεγάλες συστηµικές τράπεζες και σε
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αυτούς τους χώρους µόνο τα τελευταία δυόµιση χρόνια έχουν
µπει σχεδόν 3 εκατοµµύρια πρόστιµα, τα οποία πηγαίνουν στην
κοινωνική ασφάλιση, γιατί στην πραγµατικότητα µιλάµε για πόρους κλεµµένους από την κοινωνική ασφάλιση.
Δεν µπορεί κάποιος να αµφισβητήσει το ότι ήδη προχωράµε
πέρα από τα πρόστιµα σε κλεισίµατα επιχειρήσεων, που συστηµατικά παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία. Δεν µπορεί κάποιος να αµφισβητήσει ότι υπάρχουν µια σειρά από επιχειρήσεις
στη φύλαξη, στην καθαριότητα και σε άλλες εργολαβίες, που
αποκλείονται από τις δηµόσιες συµβάσεις, ακριβώς επειδή έχει
αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και δεν επιτρέπει σε εργοδότες, που
δεν σέβονται την εργατική νοµοθεσία, να έχουν πρόσβαση στο
δηµόσιο χρήµα µε οποιαδήποτε µορφή.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο -το τονίζει και η Υπουργός, το τονίζει διαρκώς όλη η Κυβέρνηση- δεν µιλάµε απλά για επαναφορά
των συλλογικών συµβάσεων, γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά ότι για
µια ολόκληρη µερίδα ανθρώπων η λέξη «επαναφορά» δεν τους
λέει τίποτα, γιατί και προ κρίσης υπήρχαν τυφλά σηµεία στα ζητήµατα της εργασίας. Αυτά τα ζητήµατα της εργασίας ρυθµίζουµε αυτήν τη στιγµή, όπως χαρακτηριστικότατο παράδειγµα
είναι η ρύθµιση για τις εργολαβίες που είναι στο νοµοσχέδιο που
έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας.
Υπάρχει ένα βασικό ερώτηµα, αν πιστεύουµε ότι µπορούν ή
όχι να αλλάξουν τα πράγµατα. Η αντιδραστική σκέψη µας, µας
λέει ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής της κοινωνικής κατάστασης,
στην πραγµατικότητα οδηγεί σε ολοκληρωτισµούς, οδηγεί σε παρεµβάσεις που δεν µπορούν να σηκώσουν οι δυνάµεις της αγοράς, η κοινωνία των πολιτών κ.λπ.. Δυστυχώς, µε αυτήν την
αντιδραστική σκέψη πολλές φορές έρχεται και κουµπώνει και µια
–εντός εισαγωγικών- «αντίληψη», η οποία υποτιµά µικρές αλλά
κρίσιµες αλλαγές, µια αντίληψη, η οποία θεωρεί ότι ή θα αλλάξουν όλα ή δεν θα αλλάξει τίποτα.
Εµείς το λέµε ξεκάθαρα. Είναι προς το συµφέρον των εργαζοµένων να είναι καθαρό το τι έχει ψηφιστεί και τι επιστρέφει.
Είναι προς το συµφέρον των εργαζοµένων ότι η επιθεώρηση αναβαθµίζεται και ότι για πρώτη φορά, µετά από δεκαοκτώ χρόνια,
στην Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας θα γίνουν προσλήψεις
και είναι αυτή η Κυβέρνηση που θα προχωρήσει σε προσλήψεις.
Είναι προς το συµφέρον των εργαζοµένων να ξέρουν ότι υπάρχει ένα Υπουργείο Εργασίας και µια Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να προχωράει αυτά τα αιτήµατα, να δίνει µάχες. Δεν τις
κερδίζει αυτές τις µάχες πάντα. Κανένας συλλογικός αγώνας δεν
κερδίζει πάντα, κανένα σωµατείο δεν κερδίζει πάντα, καµµία
µορφή κινήµατος δεν κερδίζει πάντα, αλλά αυτές οι µάχες δίνονται και θα συνεχίσουµε να τις δίνουµε.
Τελευταία φράση: Κατά τη γνώµη µου δηµοκρατία, πρώτα από
όλα, σηµαίνει επιλογές και αν υπήρχε ένα σηµαντικό πλήγµα
µέσα στην κρίση και την ίδια τη δηµοκρατία ήταν ότι στο τέλος
της µέρας φαινόταν ότι για την πλειοψηφία των πολιτών δεν
υπήρχαν επιλογές. Όποια και να ήταν η πολιτική τους επιλογή,
κατέληγαν σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο.
Με αυτήν την έννοια είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι σήµερα,
µε αυτήν την Κυβέρνηση κερδίζεται ξανά η µάχη των επιλογών,
γιατί έχεις δυο διακριτά πολιτικά σχέδια.
Έχεις ένα πολιτικό σχέδιο που λέει «προστασία της εργασίας
και επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων» και ένα πολιτικό
σχέδιο που λέει «όχι στις συλλογικές συµβάσεις». Έχεις ένα πολιτικό σχέδιο που λέει «προστασία του δηµόσιου τοµέα, όχι στην
ιδιωτικοποίηση, προστασία των δηµόσιων υπηρεσιών και προσλήψεις ένα προς ένα» και ένα πολιτικό σχέδιο που λέει «outsourcing, ιδιωτικοποιήσεις και πέντε προς ένα στις προσλήψεις».
Έχεις ένα πολιτικό σχέδιο που λέει «προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων, µέτωπο µε την ακροδεξιά, µέτωπο µε τους νεοναζί, προστασία της δηµοκρατίας» και ένα σχέδιο που γενικά
και αόριστα τα κρύβει όλα πίσω από την κουρτίνα του λαϊκισµού
και την ίδια στιγµή δίνει συγχωροχάρτι και ξεπλένει την ακροδεξιά.
Δουλειά µας είναι αυτές οι επιλογές το επόµενο διάστηµα να
γίνουν περισσότερες και να βαθύνουν ακόµα περισσότερο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος για πέντε
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης,
δίνετε καθηµερινά εξετάσεις ότι είστε ικανοί να διαχειριστείτε τα
πράγµατα της χώρας προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου και
σήµερα αυτό κάνετε. Μιλάτε για την υπόθεση «καθαρή έξοδος
από τα µνηµόνια», όµως για τους εργαζόµενους αυτό σηµαίνει
κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων και δεν λέτε κουβέντα
γι’ αυτό.
Αντίθετα, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης ετοιµάζετε
νέα αντεργατικά µέτρα. Με περίσσιο θράσος χλευάσατε και ούτε
καν αναφερθήκατε στην πρόταση νόµου του ΚΚΕ που περιλαµβάνεται στην επερώτηση, λέγοντας ότι είναι γενικόλογη, ότι είναι
ένα πολιτικό κείµενο, ότι έχει θέσεις αντισυνταγµατικότητας και
ότι τα δικά σας µέτρα για τις συλλογικές συµβάσεις είναι αυτά
που θα ισχύσουν για την επεκτασιµότητα, για την ευνοϊκότερη
ρύθµιση.
Αλήθεια, µε το άρθρο 1 της πρότασης νόµου του ΚΚΕ των σωµατείων και των οµοσπονδιών που λέει ότι οι συλλογικές συµβάσεις όλων των κατηγοριών δεσµεύουν όλους τους εργαζόµενους
και όλους τους εργοδότες, είτε είναι µέλη είτε όχι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συµφωνείτε ή διαφωνείτε; Λέτε «αν και
εφόσον είναι το 50%». Βάζετε όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή,
είναι αντισυνταγµατικό; Αυτό λέτε, λοιπόν;
Δεύτερον, µε το άρθρο 5 της πρότασης που λέει το ΚΚΕ ότι
εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή ρύθµιση για τον εργαζόµενο, συµφωνείτε ή όχι; Μ’ αυτό που λέει στο άρθρο 3 ότι αν είναι ευνοϊκότερες οι ρυθµίσεις της συλλογικής σύµβασης για τους
εργαζόµενους, υπερισχύουν ακόµα και των νόµων, συµφωνείτε
ή είναι αντισυνταγµατικό και αυτό;
Για τη µετενέργεια δεν λέτε κουβέντα. Για το ότι µέχρι να υπογραφεί η νέα σύµβαση, ισχύει η παλαιότερη, λέτε κάτι ή είναι αντισυνταγµατικό και αυτό;
Για το άρθρο 8, το οποίο λέει ότι επανέρχονται όλες οι συλλογικές συµβάσεις που ίσχυαν µέχρι τις 29-2-2012, λέτε κάτι; Είναι
αντισυνταγµατικό; Γιατί δεν το κάνετε; Μία απλή διάταξη είναι.
Δεν θα υπήρχε τίποτα.
Λέτε κάτι µήπως για την επαναφορά του µισθού στα 751 ευρώ,
που λέει το άρθρο 9 της πρότασης νόµου του ΚΚΕ; Λέτε κάτι για
την κατάργηση του διαχωρισµού ανάµεσα στους παλαιούς και
στους νέους εργαζόµενους; Τίποτε απολύτως. Διατηρείτε το σύνολο του οπλοστασίου. Και δεν λέω για τη δέκατη τρίτη και τη
δέκατη τέταρτη σύνταξη, για τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο τέταρτο µισθό.
Να, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίον χλευάσατε την πρόταση
του ΚΚΕ, ακριβώς γιατί υιοθετείτε -αλλά έχετε κάνει και κτήµα
σας, είναι δική σας πλέον ιδιοκτησία- το σύνολο των αντιλαϊκών
µέτρων που ψηφίστηκαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και
από τη δική σας Κυβέρνηση, διαµορφώνοντας δηλαδή έναν µηχανισµό µε τον οποίον θα αναπαράγεται µια πολύ φθηνή εργατική δύναµη, χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα.
Αποτέλεσµα ακριβώς αυτού του µηχανισµού είναι το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων συµβάσεων εργασίας είναι προσωρινού χρόνου, ευέλικτου χρόνου, µε τη µείωση του µέσου
µισθού το 2017 κατά 2,7%. Αυτός ο µηχανισµός είναι που αναπαράγει αυτά τα µέτρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και του κεφαλαίου.
Έτσι, λοιπόν, παρά την προσπάθεια που έκαναν και η κ.
Αχτσιόγλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας για να εµφανιστούν ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ, µας δείχνουν ότι είναι στην ίδια πλευρά, στην ίδια
όχθη. Αυτοί τα λένε πιο ωµά, απλά εσείς είστε πιο ικανοί να τα
εφαρµόσετε µε µεγαλύτερη ωµότητα από τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά σας.
Μιλώντας στο όνοµα των εργαζοµένων, παίρνετε µέτρα σε
βάρος της εργατικής τάξης, όπως είναι η υπόθεση µε τον περιορισµό του δικαιώµατος στην απεργία.

8649

Τι λέγατε; Ότι έτσι θα ενισχύσουµε τη συµµετοχή και την αντιπροσωπευτικότητα των εργατικών σωµατείων. Χωρίς καµµία
ντροπή το ισχυριζόσασταν αυτό το πράγµα για να βάλετε νέα εµπόδια στο δικαίωµα των εργαζοµένων για την απεργία, διατηρώντας ταυτόχρονα το εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι
εργοδότες, τις ενώσεις των εργαζόµενων, τις ενώσεις των προσώπων. Να, λοιπόν, γιατί λέµε ότι είστε στην ίδια πλευρά, στο
ίδιο µετερίζι και αυτό φαίνεται.
Σας διάβασα πριν τι έλεγε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης,
ότι οι µισθοί των εργαζοµένων και ο επανακαθορισµός του κατώτερου µισθού πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τις αντοχές της οικονοµίας. Ποιος τις καθορίζει αυτές τις αντοχές; Οι
κεφαλαιοκράτες τις καθορίζουν, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι τις καθορίζουν.
Άρα, υποτάσσονται οι µισθοί και τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας.
Λέει κάτι διαφορετικό η Νέα Δηµοκρατία; Εσείς το γράφετε κιόλας, όχι µόνο το λέτε. Το γράφετε στο σχέδιό σας.
Από αυτήν την άποψη, πάτε και ένα βήµα πιο µπροστά ακόµη,
όταν ισχυρίζεστε ότι οι µισθοί πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν το
επίπεδο της ανεργίας. Κάνετε έναν κοινωνικό αυτοµατισµό ανάµεσα στο επίπεδο των µισθών των εργαζοµένων και στους άνεργους, λέγοντας στους άλλους: «Κοιτάξτε να δείτε, για τη θέση
σας φταίνε οι µισθωτοί που έχουν υψηλούς µισθούς. Άρα, παλέψτε µαζί µε την εργοδοσία». Αυτό τους λέτε, µετατρέποντάς
τους σε εφεδρικό στρατό στα χέρια των εργοδοτών για να συµπιεστούν ακόµα περισσότερο τα εργατικά δικαιώµατα. Αυτή είναι
η άθλια τακτική την οποία µεθοδεύετε. Και το γράφετε κιόλας
στο κείµενο το οποίο είναι δικό σας και δεν σας το επέβαλαν,
όπως λέτε, οι θεσµοί.
Από αυτήν την άποψη βρίσκεστε στην ίδια µεριά. Βρίσκεστε
στη µεριά που στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυσιάζετε τις ανάγκες των
εργαζοµένων και τα δικαιώµατά τους.
Η άλλη πλευρά είναι ακριβώς όταν στη θέση του καπιταλιστικού κέρδους µπουν οι ανάγκες των εργαζόµενων, όταν στο επίκεντρο του τρόπου οργάνωσης της οικονοµίας και της κοινωνίας
δεν θα είναι η ανταγωνιστικότητα και η καπιταλιστική κερδοφορία, αλλά θα είναι οι ανάγκες των εργαζόµενων.
Τότε µόνο µπορεί πραγµατικά να ζουν οι εργαζόµενοι µε βάση
τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, µε βάση το επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας και το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήµης και της τεχνολογίας, αξιοποιώντας το
σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων του κάθε τόπου και της
κάθε περιοχής. Όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα απλά και
µόνο δεν θα είναι τίποτα άλλο, παρά ένας µηχανισµός παραγωγής κέρδους για τους κεφαλαιοκράτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Κυρία Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για να κλείσουµε τη συνεδρίαση; Πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα σχολιάσω και εγώ κάποια πράγµατα που λέχθηκαν στη συζήτηση. Άκουσα τον κ.
Βρούτση στην τοποθέτησή του και νοµίζω ότι πρέπει να απαντήσω σε µερικά σηµεία του, αν µη τι άλλο.
Η τοποθέτηση του κ. Βρούτση, όπως και άλλες φορές της
Νέας Δηµοκρατίας, χαρακτηρίζεται από έναν ιδιότυπο ντετερµινισµό. Δηλαδή, υπονοεί και φαίνεται να το αποδέχεται ότι τα
πράγµατα µπορεί να ήταν πολύ άσχηµα όταν ήταν στην Κυβέρνηση το κόµµα του, αλλά θα εξελίσσονταν πολύ καλύτερα στο
µέλλον εάν δεν ερχόταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Υπονοεί ότι µπορεί να εκτοξεύσαµε την ανεργία -η Νέα Δηµοκρατία- στο 28%, αλλά αν δεν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σήµερα η ανεργία θα ήταν κάτω από το 17%. Μπορεί να
είχαµε βγάλει το πρόγραµµα ανεπίστρεπτα εκτός πορείας, όπως
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έλεγαν οι θεσµοί τότε, αλλά αν ήµασταν εµείς θα είχαµε ήδη ολοκληρώσει το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής νωρίτερα από τον Αύγουστο του 2018. Μπορεί να βυθίσαµε τη
χώρα σε έναν αδιάλειπτο κύκλο ύφεσης και να οδηγήσαµε σε
µείωση του ΑΕΠ κατά ένα τέταρτο, όµως αν δεν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αυτήν τη στιγµή θα είχαµε µεγαλύτερους
ρυθµούς ανάπτυξης από αυτούς που έχει επιτύχει η χώρα τον
τελευταίο χρόνο. Μπορεί να είχαµε συµφωνήσει σε πολύ υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα για τη χώρα, αλλά αν δεν είχε µεσολαβήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αυτά τα πρωτογενή
πλεονάσµατα εµείς θα τα είχαµε ήδη χαµηλώσει µε κάποιον
τρόπο. Μπορεί να µην µπορέσαµε ποτέ να επιτύχουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους τους οποίους είχαµε συµφωνήσει, αλλά
αν δεν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση το πρόγραµµα θα
είχε τελειώσει αρκετά νωρίτερα.
Λοιπόν, νοµίζω πως αυτού του τύπου η ανάλυση προκαλεί την
κοινή νοηµοσύνη και αν µη τι άλλο όποιος θέλει να ακούσει, έχει
αυτιά και ακούει αυτούς τους απίστευτους συλλογισµούς που
προκαλούν τα όρια της ορθής λογικής σκέψης.
Το δεύτερο ζήτηµα που χαρακτήριζε τις αναλύσεις του κ.
Βρούτση και της Νέας Δηµοκρατίας, αφορά την ίδια την πραγµατικότητα και δεν αφορά υποθέσεις που θα ελάµβαναν χώρα
εάν δεν είχε µεσολαβήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούω πάρα πολύ συχνά τον κ. Βρούτση να εγκαλεί αυτή την
Κυβέρνηση για την κοινωνική ασφάλιση και το συνταξιοδοτικό
σύστηµα. Και πραγµατικά µου προκαλεί τροµερή εντύπωση αυτό
το θράσος στην πρόκληση αυτή.
Μια κυβέρνηση η οποία παρέδωσε τα ασφαλιστικά ταµεία χρεωµένα µε 1,1 δισεκατοµµύριο έλλειµµα, µετά από έντεκα διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, µετά από περικοπές συντάξεων
που αθροίζονταν σε 45 δισεκατοµµύρια, µε περικοπές από 20%50% και µε τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές στα συρτάρια µας, νοµίζει ότι µπορεί να κουνάει το
δάχτυλο σε µια Κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να βάλει κανόνες
στο σύστηµα. Πληρώνει ληξιπρόθεσµα. Έχουµε κάνει τα ασφαλιστικά ταµεία πλεονασµατικά µε το 85% των ελευθέρων επαγγελµατιών να πληρώνει λιγότερα απ’ ό,τι πλήρωνε πριν από το
νέο ασφαλιστικό σύστηµα. Αν µη τι άλλο, θα σύστηνα µια στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση.
Το δεύτερο είναι ότι τον ακούµε να κάνει κριτική για την ανεργία. Τα είπε ο κ. Ηλιόπουλος για τα ποσοστά της ανεργίας που
παρέδωσε ο κ. Βρούτσης όταν έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας.
Το τρίτο είναι ότι κάνει κριτική για την αδήλωτη εργασία. Έχοντας ρηµάξει το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, έχοντας καταργήσει διακόσιες οργανικές θέσεις σε έναν ελεγκτικό µηχανισµό που
πρωτίστως θέλει άτοµα για να λειτουργήσει, µη έχοντας επιβάλλει ποτέ ένα υψηλό πρόστιµο για τη σωρεία των παραβιάσεων
που συµβαίνει στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντας µια
πολύ ιδιότυπη ασυλία στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, θεωρεί
ότι µπορεί να κουνάει το δάχτυλο για την αδήλωτη εργασία και
να διαβάζει τα στοιχεία κατά το δοκούν. Αυτό που θα σύστηνα
εκτός από την αυτοσυγκράτηση, θα ήταν να ακούει και λίγο πιο
προσεκτικά τις τοποθετήσεις του Προέδρου του κόµµατός του,
ο οποίος για τα εργασιακά είναι εξαιρετικά σαφής.
Θέλω να κλείσω λέγοντας δυο κουβέντες γι’ αυτά που άκουσα
από το ΚΚΕ. Είπα ότι κατανοώ την πολιτική σκοπιµότητα του κειµένου που κατατέθηκε, το οποίο δεν είναι µια πρόταση νόµου.
Δεν θέλω να µπω στη νοµική συζήτηση γιατί δεν είναι πρόταση
νόµου. Με προκαλείτε, αλλά τι να πω τώρα;
Λέτε ότι όποια συλλογική σύµβαση υπογράφεται από οποιονδήποτε εργοδότη και οποιονδήποτε εκπρόσωπο των εργαζοµένων,
θα
καθίσταται
γενικώς
υποχρεωτική.
Ποια
αντιπροσωπευτικότητα σέβεται αυτή η αρχή που περιγράφετε
στο άρθρο 3 του νόµου σας, αν δεν κάνω λάθος;
Με ρωτάτε και σας απαντώ και δεν θέλετε να ακούσετε αυτό
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

που σας απαντώ. Έχουµε ήδη νοµοθετήσει την επαναφορά της
επεκτασιµότητας των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων, δηλαδή
όταν καλύπτουν το 50% των εργαζόµενων του κλάδου, επειδή
θεωρούνται ότι είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές, να επεκτείνονται σε όλον τον κλάδο και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης.
Και µε ρωτάτε ποια ρύθµιση θα υπερισχύει, όταν θα συρρέουν
περισσότερες συλλογικές συµβάσεις. Μα, σας απαντώ. Η πλέον
ευνοϊκή. Το έχουµε ήδη νοµοθετήσει και θα επανέλθει τον Αύγουστο. Θεωρώ ότι δεν γίνεται ένας διάλογος µεταξύ ερώτησης
και απάντησης σ’ αυτήν τη συζήτηση.
Το τρίτο σηµείο είναι όταν λέτε για τις οµοιοεπαγγελµατικές
συλλογικές συµβάσεις πως όταν περιέχουν ευνοϊκότερους
όρους, θα πρέπει να υπερισχύουν. Σας λέω ότι το εργατικό κίνηµα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από µόνες τους έχουν αποκηρύξει τις οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις. Τις
θεωρούν παράγοντες ακραίου συντεχνιασµού. Διαφωνούµε πολιτικά.
Με ρωτάτε τι θα κάνουµε. Σας απαντώ τι θα κάνουµε. Δεν θα
υπερισχύουν οι οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις.
Προφανώς δεν είµαστε αυτής της ανάγνωσης και δεν νοµίζω ότι
είναι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπέρ αυτής της ανάγνωσης. Έχουµε νοµοθετήσει ότι θα επανισχύσουν οι δυο κύριοι πυλώνες.
Κατηγορείτε την Κυβέρνηση ότι λέει στο αναπτυξιακό της σχέδιο πως θα κάνει την αύξηση του κατώτατου µισθού µε νόµο.
Εσείς µε νόµο δεν προβλέπετε την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ; Με τι την προβλέπετε; Με εθνική γενική συλλογική σύµβαση;
Ξαναλέω. Κατανοώ την σκοπιµότητα του κειµένου, σας απάντησα τα πράγµατα τα οποία έχουµε ήδη νοµοθετήσει και έχουµε
ήδη ρυθµίσει. Ανέφερα τουλάχιστον είκοσι νοµοθετικές ρυθµίσεις που κάναµε τον τελευταίο ένα χρόνο που είναι υπέρ της
προστασίας των εργαζοµένων και υπέρ της ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής τους δύναµης και της οποίας δεν θέλετε να
ακούσετε λέγοντας ότι µιλάω για το µέλλον, ενώ όλη µου η οµιλία ήταν απολύτως µια ανάπτυξη του τι έχουµε ήδη κάνει.
Η µεγάλη µας διαφορά, λοιπόν, συνίσταται στο ότι εµείς
έχουµε αναλάβει την ευθύνη αυτό το σχέδιο προστασίας της εργασίας να το υλοποιήσουµε. Επίσης, διευκρίνισα πάρα πολλές
φορές ότι λειτουργούµε σε ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και έχουµε συνεχείς διαπραγµατεύσεις κι έχουµε
ήττες. Νοµίζω πως έχω πει πολλές φορές ότι έχουµε και ήττες
σε αυτήν την προσπάθεια, διότι οι άνθρωποι που κάθονται από
την άλλη πλευρά του τραπεζιού ασπάζονται µια άλλη άποψη για
την εργασία, αυτή που ενσωµατώνει ο κ. Μητσοτάκης και ο ΣΕΒ,
-την ανέπτυξα στην αρχική µου οµιλία- και δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα να παραδεχτούµε και τις νίκες και τις ήττες µας.
Όµως, η µεγάλη µας διαφορά είναι ότι για µας και σ’ αυτό το
σύστηµα νίκες υπάρχουν για τους εργαζόµενους και υπάρχει
αξία αυτών των νικών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ την κυρία Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
26/17/24-5-2018 επίκαιρης επερώτησης σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 14.01’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.
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