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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 13 Μαΐου 2019, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.39’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 13-5-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΑ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
13 Μαΐου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της
Μελέτης Κατασκευής Χρηµατοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των
Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική
Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις
Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον και οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών και Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης αποδέχτηκαν κατά πλειοψηφία τον
χαρακτηρισµό του ως επείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του
Κανονισµού της Βουλής.
Να υπενθυµίσω ότι οι χρόνοι είναι δώδεκα λεπτά για τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές µε εξάλεπτη δευτερολογία. Οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν δώδεκα λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας και πέντε λεπτά οι οµιλητές. Οι χρόνοι
είναι µε βάση τον Κανονισµό και το άρθρο 110 του Κανονισµού
της Βουλής µε το χαρακτηρισµό ως επείγοντος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αφού δεν εφαρµόζεται το επείγον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχει χαρακτηριστεί
ως επείγον, κύριε Πρόεδρε, και έτσι έχει έρθει.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 6 Μαΐου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Προτείνω η συζήτηση να είναι ενιαία επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε! Παρακαλώ τον
λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μισό λεπτό, κύριε Κατσώτη. Θα σας δώσω τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, δεν συµφωνούµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εµείς συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν συµφωνείτε να
πάει σε δύο συνεδριάσεις, να συζητήσουµε ενιαία επί της αρχής,
επί των άρθρων και επί των τροπολογιών; Στη Διάσκεψη των
Προέδρων δεν το συµφωνήσατε αυτό;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, είπαµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν συµφωνούµε, γιατί άλλαξε η κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα καταγραφεί.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μπορώ να πάρω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε, επί της διαδικασίας ή θα µας τον αφαιρέσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχω αφαιρέσει ποτέ
τον λόγο από κανέναν;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πολλές φορές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): «Πολλές φορές»;
Πείτε µου µία που σας έχω αφαιρέσει τον λόγο, κύριε Κουτσούκο!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τώρα µπορούµε να έχουµε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι, θέλω να µου πείτε
τις φορές που έχω αφαιρέσει τον λόγο από κάποιον. Θέλω να
µου πείτε τις φορές που εγώ προσωπικά έχω αφαιρέσει τον
λόγο. Να µην λέµε αερολογίες «πολλές φορές», για να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εσύ να προσέχεις που είσαι εκεί
πάνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εγώ προσέχω πάρα
πολύ καλά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δώσε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα σας δώσω τον
λόγο, δεν το έχω αρνηθεί. Εάν θέλετε τον λόγο, µε τη σειρά θα
πάρουν τον λόγο όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αν είναι
ποτέ δυνατόν!
Κύριε Μαντά, θέλετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, όχι, δεν θέλω. Εγώ συµφωνώ µε τη
διαδικασία που είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο Κοινοβουλευτικός
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Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι εδώ.
Ελάτε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επεσήµανα κατά τη
συνεδρίαση των επιτροπών, που ήταν η µισή Βουλή, ότι αυτό το
νοµοσχέδιο µε τις εκατόν είκοσι δόσεις, όπως εισήχθη, η Κυβέρνηση το έκλωθε κανένα χρόνο και µας το έφερε µε τη διαδικασία
του επείγοντος, µε αποτέλεσµα πάρα πολλοί φορείς να µην µπορέσουν να παρευρεθούν, διότι τους ειδοποιήσαµε δέκα λεπτά
πριν τη συνεδρίαση της ακρόασης των φορέων. Θυµίζω ότι δεν
παρευρέθηκε η ΓΣΕΕ, δεν παρευρέθηκε η ΕΣΕΕ και µια σειρά
άλλων.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µπροστά στον πανικό της στην εκλογική
συντριβή κατέθεσε σήµερα τέσσερις σηµαντικές τροπολογίες.
Εγώ τις αναγνωρίζω ως σηµαντικές.
Θέλω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε να σας παρακαλέσω και δι’ υµών
την Ολοµέλεια η συζήτηση να µην γίνει ενιαία επί του νοµοσχεδίου και των τροπολογιών. Θέλω, δηλαδή, για τις τροπολογίες
οι οποίες ανατρέπουν το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η Κυβέρνηση µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής και µοιράζουν επιδόµατα προεκλογικά, να µας
δώσετε τη δυνατότητα να τοποθετηθούµε ξεχωριστά. Δεν είναι
δυνατόν σε µια πρωτολογία δώδεκα λεπτών να αντιµετωπίσουµε
το σύνολο αυτών των µεγάλων ζητηµάτων που τίθενται και αφορούν την πορεία της χώρας και τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει
η Κυβέρνηση.
Αυτή είναι η έκκλησή µου προς εσάς, διότι άκουσα και τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να διαµαρτύρονται ότι τα πέντε λεπτά
που τους δίνετε είναι λίγα. Αυτή είναι, λοιπόν, η έκκλησή µου
προς το Προεδρείο και παρακαλώ πολύ να τη θέσετε στην κρίση
του Σώµατος για να µας δώσετε τη δυνατότητα να έχουµε περισσότερο χρόνο και δευτερολογία. Αυτή είναι η παράκληση
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία. Σας άκουσα,
κύριε Κουτσούκο.
Να κάνω µία πρόταση επί της διαδικασίας και από κει πέρα αν θέλετε- ή να συµφωνήσετε ή να διαφωνήσετε.
Οι χρόνοι είναι αυτοί λόγω του χαρακτηρισµού ως επείγοντος.
Παρ’ όλα αυτά εγώ προτείνω να υπάρχει µία σχετική ανοχή. Και
σίγουρα να δώσουµε, εάν χρειαστεί, δευτερολογία δύο λεπτών
ή τριών λεπτών µε µία σχετική ανοχή για τους κοινοβουλευτικούς
-έχουν µόνο οι εισηγητές το δικαίωµα αυτό- για να έχουµε µία
ολοκληρωµένη συζήτηση και να µπορέσετε να τοποθετηθείτε
όλοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαχινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σίγουρα θα πρέπει να µας δώσετε επιπλέον χρόνο στις δευτερολογίες. Αλλά νοµίζω ότι είναι υποκριτικό, διότι στην ακρόαση των φορέων δεν υπήρξε ούτε ένα
κόµµα από το λεγόµενο συνταγµατικό τόξο, που να έθεσε έστω
και µία ερώτηση στους φορείς. Οπότε έρχονται σήµερα στην
Ολοµέλεια κάποια κόµµατα και το παίζουν ότι κόπτονται γι’ αυτό
το σχέδιο νόµου, ενώ στην επιτροπή, στην ακρόαση φορέων δεν
έκαναν ούτε µισή ερώτηση σε κανέναν από τους φορείς.
Αυτά τα λέω για να καταγραφούν στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Καταγράφηκε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλήσαµε και στην επιτροπή για το θέµα του επείγοντος. Επειδή έχουν κατατεθεί όλες
αυτές οι τροπολογίες που περιέχουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού -που δεν συµπεριλαµβανόταν σε αυτό το νοµοσχέδιοθεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ο ανάλογος χρόνος. Να δοθεί, δηλαδή, ο χρόνος των δεκαπέντε λεπτών και της δευτερολογίας,
προκειµένου να τοποθετηθούµε και στις τροπολογίες αλλά και
σε όλο αυτό το πακέτο, που έχει εξαγγελθεί και που θεωρείται
ότι είναι θετικά µέτρα.
Στον χρόνο των δώδεκα λεπτών µε µία ανοχή -όπως είπατεδεν θα µπορέσουµε να τοποθετηθούµε επί όλου του νοµοσχεδίου και επί των τροπολογιών. Να δοθεί ο κανονικός χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κατσώτη, σας
καταλαβαίνω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ διάβασα, και µε βάση τον Κανονισµό να συµφωνήσουµε
στα δεκαπέντε λεπτά για τους εισηγητές. Θα παραµείνουµε στα
πέντε λεπτά για τους οµιλητές µε µία σχετική ανοχή και θα έχουν
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι -όσοι επιθυµούν, εάν θέλουν- το δικαίωµα µίας δευτερολογίας, για να µπορέσει να γίνει
η συζήτηση εποικοδοµητική επί του συνόλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Νοµίζω ότι θα έχουµε την άνεση να συζητήσουµε επί της ουσίας. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού.
Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να συµφωνήσω µε την πρόταση
οι εισηγητές να έχουν δεκαπέντε λεπτά και να έχουµε µία σχετική
ανοχή στους οµιλητές, γιατί πράγµατι υπάρχουν µεγάλα ζητήµατα και πρέπει να τοποθετηθούν όλοι µε επάρκεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αυτό είπα και εγώ.
Πρότεινα να υπάρχει σχετική ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Άρα, συµφωνώ µε την άποψή σας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα υπάρχει σχετική
ανοχή. Γιατί –καταλαβαίνετε- άµα το συµφωνήσουµε στα επτά
λεπτά θα πάει µε την ανοχή στα εννέα λεπτά. Οπότε δεν µπορεί
να βγει έτσι η διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μίλησε ο συνάδελφός
σας. Δεν ήξερα ότι ζητήσατε τον λόγο επί της διαδικασίας, κύριε
Παππά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παίρνω τον λόγο όχι για να χρονοτριβήσω και να καθυστερήσω τη διαδικασία αλλά επιτέλους πρέπει
να υπάρχει και µία αποκατάσταση της αλήθειας.
Είπε προηγουµένως ο κ. Κουτσούκος περί των φορέων που
εκλήθησαν -και πραγµατικά ήταν απαράδεκτο αυτό εκ µέρους
της Κυβέρνησης- τελευταία στιγµή και υπήρχε περιθώριο ίσως
και κάτι µεγαλύτερο από µία ώρα.
Με τον κ. Κουτσούκο του ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ -πώς να το πω τώρα;είχαµε καλέσει ένα φορέα, τον ίδιο, την «ΑΞΙΑ», δηλαδή τις χήρες
κ.λπ.. Η διαφορά έγκειται στο εξής, κύριε Κουτσούκο. Παρ’ όλο
όταν υπάρχει πρόβληµα και παρ’ όλες τις τρικλοποδιές που βάζει
η Κυβέρνηση για να µην έρθει η «ΑΞΙΑ» και να έρθει η «καπελωµένη» συνδικαλιστική οργάνωση, η «ΔΡΑΣΙΣ», εµείς καλέσαµε και
βγάλαµε άδεια για να έρθει η «ΑΞΙΑ» στη Βουλή, να µιλήσει, ενώ
εσείς που προσπαθείτε να καπελώσετε καταστάσεις και πάει η
κ. Γεννηµατά στη Λάρισα και βγάζει φωτογραφίες για το facebook κ.λπ.. ούτε καν ένα τηλέφωνο δεν πήρατε. Και αυτό το λέω
για να το ακούει ο ελληνικός λαός και να µαθαίνει τι γίνεται µέσα
εδώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι προβοκάτσιες είναι αυτές τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ζητώ συγγνώµη. Δεν
έχω ακούσει. Επειδή συνεννοούµουν µε το Προεδρείο, δεν έχω
ακούσει για να διορθώσω κάτι. Οπότε, έχετε τον λόγο, κύριε Λοβέρδο, επί της διαδικασίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί της διαδικασίας εκφραστήκαµε µε
τον κ. Κουτσούκο. Δεν θα επαναλάβουµε. Ό,τι είπε ο συνάδελφος το υποστηρίζουµε όλοι. Μας εξέφρασε.
Εδώ τώρα δηµιουργήθηκε από τη Χρυσή Αυγή ένα θέµα, που
δεν το περίµενε κανένας. Και δεν το περίµενε κανένας και γιατί
δεν σχετίζεται µε το ό,τι συζητάµε αυτή τη στιγµή και γιατί είναι
πλήρως ψευδές, 1000% ψευδές και το καταγγέλλω. Διότι εµείς
ως κυβέρνηση το ζήτηµα αυτής της ρύθµισης το είχαµε αποκρούσει επί τέσσερα χρόνια –εγώ προσωπικά επί δύο απ’ αυτά.
Όταν έγινε η συγκεκριµένη ρύθµιση από τους δήθεν αριστερούς,
το καταψηφίσαµε. Είµαι ο πρώτος Βουλευτής που είδε γυναίκες
που έχουν αυτό το πρόβληµα. Το έφερα στην Βουλή. Ως κόµµα
κάναµε πρώτοι παρέµβαση µε την κ. Γεννηµατά. Και τώρα µας
λέει ότι έβγαλαν άδεια εισόδου στον φορέα κ.λπ..
Το καταγγέλλω. Είναι ψευδές αυτό που λέει και του ζητάω να
το πάρει και πίσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παππά, δεν νοµίζω ότι πρέπει να δώσουµε συνέχεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Απορώ µε το
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θράσος ενός ανθρώπου που διερωτάται γιατί δεν τον θέλουν οι
συνταξιούχοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παππά, δεν
ακούγεστε. Δεν αφορά τη διαδικασία αυτήν τη στιγµή. Έχετε
σκοπό να ανακαλέσετε κάτι απ’ αυτά που είπατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τίποτα! Ούτε γραµµή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία, παραµένει στα
Πρακτικά και συνεχίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
είκοσι δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Με βάση το άρθρο 64 του Κανονισµού έχει δικαίωµα και έχει
ζητήσει τον λόγο εκ των αρµοδίων Υπουργών, ο κ. Τσακαλώτος,
όπως και η κ. Αχτσιόγλου, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Τσακαλώτος
θα ξεκινήσει την τοποθέτησή του, διότι θέλει να παρουσιάσει
κάτι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όσο µιλάει ο Υπουργός να ανοίξει η
εγγραφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Βεβαίως, θα ανοίξει η
εγγραφή των οµιλητών όσο µιλάει ο Υπουργός και θα κλείσει µε
την ολοκλήρωση του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οπότε να ανοίξει και το σύστηµα εγγραφής των οµιλητών Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για δέκα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεπεράσω τον πανικό µου -που λέει ο
κ. Κουτσούκος- µπροστά στη συντριβή, παρουσιάζοντας αυτά τα
µέτρα που είµαι σίγουρος ότι θα γυρίσει το κλίµα εναντίον µας!
Θα ήθελα να αρχίσω, όµως, για ένα µε δύο λεπτά µε τα καλά
νέα της ηµέρας. Σας έχω συνηθίσει από τη στιγµή που βγήκαµε
από το µνηµόνιο κάθε φορά που µιλάω, να σας λέω τα νέα καλά
νέα. Δεν σας λέω τι έχει γίνει στις εξαγωγές, αφού δεν έχουµε
νέα στοιχεία. Δεν σας λέω τι έχει γίνει στις επενδύσεις, αφού δεν
έχουµε νέα στοιχεία.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω τα καλά νέα από την τελευταία φορά που µίλησα για οικονοµικά ζητήµατα και όχι στην πρόταση µοµφής που είχαµε την Παρασκευή. Από τα νέα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, λοιπόν, από 2015 έως το 2017 η φτώχεια έπεσε
κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. Η υλική αποστέρηση έπεσε κατά
3,5 ποσοστιαίες µονάδες. Το ποσοστό των ατόµων µε ανάγκες
για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν,
έπεσε δύο µονάδες. Η ανισότητα στην κατανοµή εισοδήµατος
το 2017, ο λεγόµενος δείκτης Gini, έφτασε στο επίπεδο πρo κρίσης στο χαµηλότερο σηµείο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Συγγνώµη, κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να µη σας ενδιαφέρουν
αυτά για την κοινωνία, αλλά µπορώ να έχω την προσοχή σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι! Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ. Όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει τον Υπουργό, µπορεί να κάνει την κουβέντα του
εκτός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η ανισότητα στην κατανοµή εισοδήµατος το 2017, ο λεγόµενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ κρίσης, δηλαδή, στο χαµηλότερο σηµείο από το 2010. Η σχολική διαρροή το 2017 έπεσε
στο 4,7%, ενώ το 2014 ήταν στο 9%. Οι γιατροί ανά χίλιους κατοίκους είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το 2006.
Πάω στην πραγµατική οικονοµία, όπου έχετε τις µεγαλύτερες
αντιρρήσεις. Ο εποχικά προσαρµοσµένος δείκτης υπευθύνων
προµηθειών της IHS MARKIT για τον τοµέα της µεταποίησης
στην Ελλάδα έκλεισε στις 56,6 µονάδες τον Απρίλιο.
Σας θυµίζω πως ό,τι είναι πάνω από το 50 σηµαίνει ότι προοπτικά έχουµε µεγαλύτερη µεταποίηση, µεγαλύτερη ποσότητα
σε αυτόν τον κλάδο. Είναι η εντονότερη βελτίωση που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2000.
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Ο δείκτης PMI για τον τοµέα της µεταποίησης στην Ελλάδα
παρέµεινε σε θετικά επίπεδα, πάνω από 50 µονάδες για εικοστό
τρίτο µήνα στη σειρά. Αυτό σηµαίνει ότι από τον Ιούνιο του 2017
µέχρι τον Απρίλιο του 2019 οι λειτουργικές συνθήκες στον τοµέα
της µεταποίησης παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση.
Και, τέλος, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών στο τέταρτο τρίµηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 1,4%, σε σύγκριση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Καταλαβαίνετε,
δηλαδή, πόσο πανικός δηµιουργείται από αυτά τα νέα!
Πάµε, λοιπόν, στις βασικές τροπολογίες. Χονδρικά τις ξέρετε
γιατί τις έχετε διαβάσει στις εφηµερίδες. Άρχισα µε αυτό για να
δείτε ότι τοποθετούνται αυτές οι τροπολογίες σε ένα γενικό πλαίσιο ανάταξης της οικονοµίας. Θα µπορούσε να ήταν και καλύτερο, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο, ένα πλαίσιο ανάκαµψη σε
όλους τους τοµείς.
Πάµε τώρα στον συντελεστή ΦΠΑ, όπου επανέρχεται ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ 13% σε βασικά είδη διατροφής από
τον κανονικό συντελεστή 24%, όπως ενδεικτικά σας αναφέρω τα
είδη ζυµαρικών -για εµάς που είµαστε µακαρονάδες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό!- είδη ψαρικών και λαχανικών, κυρίως παρασκευάσµατα σε κονσέρβες και διάφορα παρασκευάσµατα
διατροφής µε βάση τα δηµητριακά –γι’ αυτούς που τους αρέσει
η υγιεινή διατροφή- όπως κορν φλέικς, µπάρες δηµητριακών
κ.λπ.. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγοι αυτοί! Δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι στη Νέα Δηµοκρατία και στο ΚΙΝΑΛ!
Εντάσσεται στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από τον
µειωµένο συντελεστή 13% που ίσχυε µέχρι σήµερα η παράδοση
ηλεκτρικής ενέργειας και η παράδοση φυσικού αερίου.
Επανέρχεται ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην εστίαση
για τα εστιατόρια, τα ψητοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία µε εξαίρεση τη διάθεση ποτών, χυµών και ροφηµάτων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις αναµένεται η τόνωση της αγοράς, η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τοµέα και η ενίσχυση του εισοδήµατος των καταναλωτών.
Μετά από τον Αύγουστο του 2018 θέλω να βρείτε έναν τοµέα
που κάποια Ελληνίδα ή κάποιος Έλληνας δεν έχει βοηθηθεί. Θέλετε να µιλήσουµε για τα νέα ζευγάρια που τώρα µπορούν να
πάρουν επιδότηση στέγασης; Θέλετε να µιλήσουµε για τα παιδιά
και όλα τα έργα που έχει κάνει το Υπουργείο Εργασίας; Θέλετε
να µιλήσουµε για την ανεργία, που είναι περισσότερα άτοµα στην
απασχόληση; Θέλετε να µιλήσουµε για την ενεργειακή φτώχεια
και τους ανθρώπους τώρα που βοηθάµε σε αυτό; Θέλετε να µιλήσουµε για τους µικροµαγαζάτορες;
Βλέπετε ότι, αντιθέτως µε αυτό που είπατε, βγήκαµε από την
κρίση, από το µνηµόνιο, αντιµετωπίζουµε τα βασικά προβλήµατα
της κρίσης µε το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µε τις εκατόν
είκοσι δόσεις και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, αλλά και
σε χρέη προς την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τα προβλήµατα
που έχουµε κληρονοµήσει από το παρελθόν και, συγχρόνως,
στήνουµε ένα πλαίσιο µέτρων µέσα στις δυνατότητές µας όσο
µπορούµε, µέσα στο υπολογισµένο ποσό -εκ των προτέρων,
κύριε Κουτσούκο, και όχι στο τέλος, γιατί παλιότερα µας κατηγορούσατε ότι τα κάνουµε στο τέλος και ότι κάνουµε υπερπλεονάσµατα-, για να µπορούµε να ελαφρύνουµε και το ελληνικό
νοικοκυριό.
Ως προς την ερώτηση που µας έκαναν στην αρχή µόλις βγήκαµε από το µνηµόνιο πότε θα το δει ο Έλληνας και η Ελληνίδα
στην τσέπη του, µε αυτό το νοµοσχέδιο και µε αυτές τις τροπολογίες -και δεν έχω µιλήσει καθόλου για τις συντάξεις που θα µιλήσουµε σε λίγο- καταλαβαίνουµε ότι σιγά σιγά µέσα στο µέτρο
των δυνατοτήτων µας ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα και
όλα τα παιδιά θα µπορέσουν να το δουν στην τσέπη τους.
Μετά από τις βασικές τροπολογίες που συζητήσαµε, θέλω να
αναφερθώ και σε κάποιες άλλες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Δεν ξέρω αν έχουν µοιραστεί.
Η µια τροπολογία είναι για τον προληπτικό έλεγχο, όπου εκεί
έχουµε εδώ και δύο χρόνια νοµοθετήσει για να σταµατήσει
αυτός ο προληπτικός έλεγχος. Σταµάτησε στα Υπουργεία. Είχαµε κάποια προβλήµατα εφαρµογής στην τοπική αυτοδιοίκηση και
στα νοσοκοµεία. Έχουµε διαφορετικές ταχύτητες που µπορούν
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να αφοµοιώσουν το καινούργιο πλαίσιο και, άρα, αυτή η τροπολογία δίνει µια δυνατότητα, ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση,
να µπορέσουν να έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις µε µαθήµατα
για να µπορούν να αντικαταστήσουν τον προληπτικό έλεγχο, που
είµαι σίγουρος ότι συµφωνείτε και εσείς ότι είναι κάτι γραφειοκρατικό, κάτι που καθυστερεί τις διαδικασίες.
Υπάρχει µια διάταξη για τον ΓΛΚ για τις συντάξεις. Εδώ για τις
κύριες συντάξεις µπορεί να µιλήσει η κ. Αχτσιόγλου, που δεν
είναι του δηµοσίου τοµέα. Όµως, αυτή η διάταξη είναι για τις
συντάξεις που είναι του δηµοσίου όπου όντως υπάρχει η καθυστέρηση και αυτό που κάνει αυτή η διάταξη είναι ότι φτιάχνει
οµάδες εργασίας και από το ΓΛΚ και από τον ΕΦΚΑ για να µπορεί
να επιταχυνθεί η διαδικασία των συντάξεων του δηµοσίου.
Και, τέλος, έχουµε µια πολύ διαδικαστική τροπολογία για την
παράταση προθεσµίας για τον καθορισµό των αποδοχών προσωπικού ειδικών κατηγοριών. Είναι διαδικαστικό. Παρατείνεται
µέχρι το τέλος του έτους η προθεσµία έκδοσης αποφάσεων για
τον καθορισµό αποδοχών ειδικών κατηγοριών αντί για την 1η Ιουνίου του 2019. Αφορά, για παράδειγµα, προέδρους και µέλη ανεξαρτήτων αρχών, όργανα διοίκησης και τα λοιπά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται
αυτό;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
τεχνικός λόγος. Δεν προλαβαίνουµε κάποια προθεσµία. Είναι µια
επέκταση προθεσµιών.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οµιλία και την
παρουσίαση των τροπολογιών, δεν πρέπει νοµίζω να επαναλαµβάνουµε ό,τι είπαµε από την Τετάρτη µέχρι την Παρασκευή. Νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι έχει διαψευστεί όλο
το αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Νοµίζω ότι βάλατε πάρα πολύ µεγάλο βάρος στο ότι κάποια
στιγµή θα πέσουµε. Άρα, βάλατε πολύ µεγάλο βάρος στο ότι θα
πέφταµε είτε γιατί δεν θα κλείναµε τις αξιολογήσεις είτε για τις
Πρέσπες είτε για κάποιο άλλο θέµα. Δεν σας βγήκε αυτό. Νοµίζω
ότι δηµιουργείται µπούµερανγκ και νοµίζω ότι κάποια στιγµή
έπρεπε να είχατε αποφασίσει ότι δεν θα πέσουµε µε αυτόν τον
τρόπο και ο λόγος που δεν θα πέσουµε από αυτόν τον λόγο είναι
ότι υπήρχε ένα σχέδιο πώς θα βγούµε από την κρίση και από το
µνηµόνιο και πώς θα διαχειριστούµε τις καλύτερες µέρες.
Εµείς δεν λέµε ότι όλα είναι ρόδινα. Μεγάλο κοµµάτι του ελληνικού λαού ακόµα υποφέρει και είναι σε δύσκολη θέση. Πώς
θα ήταν αλλιώς, εξάλλου, αν έχεις χάσει το ένα τέταρτο του ΑΕΠ;
Όµως, λέµε ότι αυτές οι τροπολογίες και η τροπολογία που θα
ακούσετε σε δύο λεπτά εντάσσονται σε ένα σχέδιο δηµοσιονοµικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό και µε αυτό θα πάµε στις ευρωεκλογές και µε αυτό θα κερδίσουµε και τις εθνικές εκλογές.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο.
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου έχει ζητήσει τον λόγο.
Πόσο χρόνο χρειάζεστε, κυρία Υπουργέ;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ούτε πέντε λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντοµία την τροπολογία
που καταθέτουµε σήµερα που αφορά τη χορήγηση της νέας δέκατης τρίτης σύνταξης. Είναι µία θέσπιση µιας νέας δέκατης τρίτης σύνταξης µε ειδική αρχιτεκτονική την οποία θα περιγράψω
εκ νέου. Πρόκειται για µία ρύθµιση η οποία ενισχύει ευλόγως
σταθερά και σε µόνιµη βάση –αυτό θέλω κυρίως να τονίσω- τα
εισοδήµατα των συνταξιούχων από τώρα και για όλη τους τη
ζωή.
Είναι µια τροπολογία µε την οποία ουσιαστικά στηρίζουµε έµπρακτα αυτούς που σήκωσαν και το µεγαλύτερο βάρος των πο-
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λιτικών της λιτότητας, τους δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους
που σήκωσαν και το µεγαλύτερο βάρος των πολιτικών της λιτότητας και υπέστησαν τεράστιες µειώσεις στο εισόδηµά τους σωρευτικά, ιδίως την περίοδο 2010-2014.
Η δοµή αυτής της νέας δέκατης τρίτης σύνταξης είναι γνωστή,
την έχουµε περιγράψει ήδη από την περασµένη Τρίτη στο Ζάππειο µε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονοµικών. Για
τους συνταξιούχους οι οποίοι λαµβάνουν κύρια σύνταξη µέχρι
500 ευρώ θα είναι το 100% της σύνταξης, από 500 µέχρι 600
ευρώ θα είναι το 70% της σύνταξης, από 600 µέχρι 1.000 ευρώ
θα είναι το 50% της σύνταξης και από 1.000 ευρώ και επάνω θα
είναι το 30% της σύνταξης.
Μιλάµε για δέκατη τρίτη σύνταξη, τη νέα δέκατη τρίτη σύνταξη. Αυτές οι αυξήσεις που περιέγραψα θα εφαρµόζονται στο
ποσό της κύριας µεικτής σύνταξης, της κύριας σύνταξης.
Άρα, αφήνουµε στην άκρη την επικουρική σύνταξη που λαµβάνει ο ασφαλισµένος, ο συνταξιούχος –η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων λαµβάνει και µία επικουρική σύνταξη,
αυτή την αφήνουµε στην άκρη- και υπολογίζουµε τις αυξήσεις
που σας περιέγραψα στη βάση του ποσού της κύριας σύνταξης.
Αν λαµβάνει περισσότερες κύριες συντάξεις, τότε αθροίζουµε
τις κύριες συντάξεις και υπολογίζουµε επ’ αυτού του νέου ποσού
το ποσοστό της προσαύξησης της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Η διευκρίνιση που κάνω σε σχέση µε τις επικουρικές έχει αξία
γιατί µε τον τρόπο που σας περιέγραψα είναι µεγαλύτερη η ενίσχυση στο εισόδηµα των συνταξιούχων. Αν ένας συνταξιούχος
έχει -φέρ’ ειπείν- 500 ευρώ κύρια σύνταξη και 170 ευρώ επικουρική, θα λάβει 500 ευρώ δέκατη τρίτη σύνταξη. Δεν θα προσµετρήσουµε, δηλαδή, την επικουρική για να του ανεβάσουµε
κλιµάκιο και να πάρει χαµηλότερο ποσοστό.
Ο κ. Τσακαλώτος είπε πριν ότι αυτά τα µέτρα µε τις τροπολογίες που παρουσιάζουµε σήµερα πρέπει κανείς να τα δει στο συνολικό πλαίσιο που εισάγονται, δηλαδή στο πλαίσιο της ανάταξης της οικονοµίας και της ανάταξης και των δηµόσιων οικονοµικών. Και πρέπει κανείς να τα προσεγγίσει συνολικά, δηλαδή
να δει πώς κάθε ένα εξ αυτών των µέτρων ουσιαστικά ενισχύει
µια πολύ µεγάλη κοινωνική οµάδα. Και αυτό ισχύει πρωτίστως
και για τις συντάξεις.
Στις συντάξεις, όµως, ιδίως, θα ήθελα αυτό να το δει κανείς
και στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που κάνουµε για την
ανάταξη του δηµοσίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Όταν ξεκινήσαµε το 2015 την προσπάθειά µας, παραλάβαµε
ένα ασφαλιστικό σύστηµα στα όρια της κατάρρευσης, µε ένα τεράστιο έλλειµµα µετά από δώδεκα διαδοχικές οριζόντιες περικοπές των συντάξεων -πολλές εκ των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγµατικές και δηµιουργούν τις αναστατώσεις µε τη διεκδίκηση
αναδροµικών των συνταξιούχων- µε πολλές, τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια µας και ένα πολύ µεγάλο χρέος των ασφαλισµένων προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Κάναµε µία διαρθρωτική µεταρρύθµιση η οποία έθεσε σαφείς,
ξεκάθαρους, δίκαιους, διαφανείς κανόνες υπολογισµού των εισφορών και των συντάξεων.
Εποµένως θέσαµε το σύστηµα σε νέα βάση, σε µια νέα στέρεη
βάση, στη βάση αυτή που προκύπτει ότι θα είναι και βιώσιµο για
τις επόµενες δεκαετίες, µετατρέψαµε το έλλειµµα που παραλάβαµε σε πλεόνασµα, µπορέσαµε να κάνουµε αλλαγές στη βάση
υπολογισµού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελµατιών, έτσι
ώστε να ελαφρύνονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, προχωρούµε
το νοµοσχέδιο µε τις εκατόν είκοσι δόσεις και ελπίζω ότι αύριο
θα ψηφιστεί.
Άρα, ουσιαστικά οι ασφαλισµένοι ελαφρύνονται από τα βάρη
του παρελθόντος και ολοκληρώνουµε ουσιαστικά αυτή τη µεγάλη προσπάθεια ανάταξης και του δηµοσίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και των ασφαλισµένων και συνταξιούχων µε τη θεσµοθέτηση αυτής της νέας δέκατης τρίτης σύνταξης, η οποία θα έρχεται σε µόνιµη βάση.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό συνιστά ένα πολύ µεγάλο
βήµα σε µια µεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, για να έχουµε ένα υγιές ασφαλιστικό και επιτέλους, από εδώ και στο εξής να µιλάµε µόνο για παρεµβάσεις ενίσχυσης του εισοδήµατος των συνταξιούχων και ελάφρυνση των
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ασφαλισµένων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Αχτσιόγλου.
Ξεκινάµε µε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαρδάκη.
Συνεχίζει να είναι ανοιχτό το σύστηµα για την εγγραφή των
οµιλητών. Θα κλείσει, αφού ολοκληρώσει την οµιλία του και ο κ.
Βρούτσης.
Όπως συµφωνήσαµε, έχετε δεκαπέντε λεπτά στη διάθεσή
σας, κύριε Βαρδάκη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγη ώρα κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή η σύµβαση στο αεροδρόµιο στο Καστέλλι, το καλύτερο αναπτυξιακό
έργο στην Κρήτη, αλλά και στη χώρα, θα έλεγα. Μετά από δεκαεπτά χρόνια ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
Δέκατη τρίτη σύνταξη, µείωση ΦΠΑ: Και αυτό ήταν δίκαιο και
έγινε πράξη. Η ανάλυση του Υπουργού, αλλά και της Υπουργού
δεν σηκώνει παρερµηνείες. Στη δευτερολογία µου θα κάνω µία
συγκεκριµένη τοποθέτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εργασίας για τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων συνέπεσε την προηγούµενη εβδοµάδα µε την κορυφαία
διαδικασία για ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Και το λέω
αυτό γιατί µέσω και των δύο κοινοβουλευτικών διαδικασιών δώσαµε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να καταλάβει για ακόµα
µια φορά ποιος είναι µε τους πολλούς και ποιοι είναι µε τους λίγους, ποια κυβέρνηση προωθεί την κοινωνία της αλληλεγγύης,
της δηµοκρατίας, των ίσων δικαιωµάτων και των ίσων ευκαιριών,
ποια κυβέρνηση έδειξε ευαισθησία για το κοινωνικό σύνολο και
έµεινε σταθερή στις δεσµεύσεις της απέναντι στον εργαζόµενο,
τον ασφαλισµένο, τον συνταξιούχο, απέναντι στις ευπαθείς οµάδες.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, όσο και αν δε σας αρέσει, εµείς αγωνιζόµαστε, αγωνιστήκαµε και θα συνεχίσουµε να
αγωνιζόµαστε µε όλες µας τις δυνάµεις, έτσι ώστε σε µια σειρά
από κρίσιµα πεδία να υλοποιούµε πολιτικές υπέρ της κοινωνικής
πλειοψηφίας. Και αυτή είναι η µεγάλη διαφορά µεταξύ µας. Είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι. Γι’ αυτό και αποκαλώ πραγµατικά θράσος το να κουνάτε το δάχτυλο στη σηµερινή Κυβέρνηση,
η οποία από την αρχή έδειξε την ευαισθησία της για το κοινωνικό
σύνολο.
Εισάγουµε, λοιπόν, σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο, αρχικά για να
δώσουµε την ευκαιρία σε συµπολίτες µας, οφειλέτες του δηµοσίου, να διευθετήσουν επιτέλους τις οφειλές του παρελθόντος,
οφειλές που δηµιουργήθηκαν από την αντικειµενική αδυναµία
αυτών των ανθρώπων να καταβάλλουν από ταµεία τους τις
ασφαλιστικές εισφορές στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης,
καθώς και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι
στη φορολογική διοίκηση.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα, όµως, της απραξίας όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων που δεν βρέθηκαν δίπλα σε αυτούς
τους ανθρώπους; Να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι χρεωµένοι
στο δηµόσιο, να µην µπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενηµερότητα, να µην µπορούν να έχουν υγειονοµική κάλυψη ούτε για
τους ίδιους ούτε για τα παιδιά τους, να µην µπορούν να καταθέσουν αίτηµα συνταξιοδότησης, ακόµα και αν έχουν συµπληρώσει
τα συντάξιµα χρόνια.
Εµείς σήµερα θέλουµε µέσω αυτών των ρυθµίσεων να δώσουµε µεγάλη ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους, στους
οποίους πρέπει να δοθεί µια δεύτερη ευκαιρία, µια δυνατότητα
να ενταχθούν σε ρύθµιση µε ευνοϊκές δόσεις και ευνοϊκούς όρους.
Ως προς το κοµµάτι της ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων
στα ασφαλιστικά ταµεία, θα µπορούν να υπαχθούν οι οφειλέτες
που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, οι ιδιώτες που έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή µε το ΙΚΑ, εργοδοτικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων, οι υπό συνταξιοδότηση οφειλέτες,
κυρίως µη µισθωτοί απασχολούµενοι, δηλαδή αγρότες και επαγγελµατίες, οι οποίοι παρ’ όλο που θεµελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, εν τούτοις αδυνατούσαν να λάβουν τη σύνταξή τους,
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καθώς όφειλαν µεγάλα ποσά στα ταµεία τους.
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι ειδικά για ασφαλισµένους
του ΟΓΑ που συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο έτος µέχρι τις
31-12-2019 το όριο οφειλών για απονοµή σύνταξης διαµορφώνεται στις 6.000 ευρώ από τις 4.000 ευρώ. Στη ρύθµιση θα υπάγεται το σύνολο των οφειλών που δηµιουργήθηκαν ως τις
31-12-2018.
Για τους µη µισθωτούς προβλέπεται επανυπολογισµός κύριας
οφειλής που δηµιουργήθηκε από την 1-1-2002 έως και τις 31-122016, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
Θα υπάρξει έκπτωση 85% επί του συνόλου των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής. Οι µηνιαίες δόσεις δεν µπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν
είκοσι, ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόµενης µηνιαίας δόσης δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από 50 ευρώ.
Για τον ΟΓΑ προβλέπεται ότι µπορούν να υπαχθούν οφειλές
που δηµιουργήθηκαν ως τις 31-12-2018, έκπτωση 100% επί των
πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων
λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, όπως έχουν διαµορφωθεί ως
την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση.
Η οφειλή αποπληρώνεται σε εκατόν είκοσι µηνιαίες δόσεις, µε
ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Και εφόσον όλες αυτές
οι κατηγορίες υπαχθούν και πληρούν τους όρους της ρύθµισης
θα µπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενηµερότητα και θα αναστέλλονται ποινικές διώξεις και µέτρα εκτέλεσης εις βάρος τους.
Αναφορικά µε το σύστηµα ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών
στις ΔΟΥ, τα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία, για φυσικά πρόσωπα η ρύθµιση θα εκτείνεται έως εκατόν είκοσι δόσεις, βάσει
της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. Πεδίο εφαρµογής της
ρύθµισης είναι το σύνολο των πολιτών, για το σύνολο των βεβαιωµένων οφειλών τους που έγιναν ληξιπρόθεσµες έως 31-122018.
Για εισόδηµα έως 10 χιλιάδες ευρώ δίνει τη δυνατότητα ρύθµισης σε έως εκατόν είκοσι δόσεις µε περιορισµό την ελάχιστη
καταβολή των 30 ευρώ. Για εισοδήµατα άνω των 10 χιλιάδων
ευρώ εφαρµόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειµένου να
προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωµής του κάθε οφειλέτη
και ο αριθµός των δόσεων σε συνάρτηση µε το χρέος του. Προβλέπεται µείωση των συντελεστών ανάλογα µε τον αριθµό των
τέκνων. Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Προβλέπεται µείωση προσαυξήσεων και
τόκων µέχρι 90% εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει µικρότερο αριθµό
δόσεων από αυτόν που προτείνει η φορολογική διοίκηση. Ο ελάχιστος αριθµός δόσεων θα είναι δεκαοκτώ. Βασικές οφειλές
µέχρι 3 χιλιάδες ευρώ για οφειλέτες µε εισόδηµα έως 10 χιλιάδες
ευρώ δεν θα επιβαρύνονται µε τόκους και προσαυξήσεις.
Για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισάγονται
δύο ειδών ρυθµίσεις ανάλογα µε το είδος οφειλής. Για οφειλές
από τακτική αιτία, δηλαδή, παραδείγµατος χάριν από φόρο εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, κ.λπ., η ρύθµιση θα περιλαµβάνει έως δεκαοκτώ δόσεις. Για οφειλές από έκτακτη αιτία, φόρους κληρονοµιάς ή φόρους, που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαµβάνει
έως τριάντα δόσεις. Εδώ πρέπει να δούµε, κυρία Υπουργέ, αν
µπορούµε να κάνουµε κάτι καλύτερο. Η εφάπαξ καταβολή θα
οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.
Για νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εισάγεται ρύθµιση ανάλογη µε αυτήν
για τα φυσικά πρόσωπα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιαίτερη
φύση των νοµικών αυτών προσώπων.
Επιπλέον, εισάγεται ένα σύστηµα ρύθµισης των οφειλών προς
τους ΟΤΑ πρώτου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Θα ξαναδώσουµε, δηλαδή, τη δυνατότητα, όπως είχαµε κάνει και µε
τον ν.4483/2017 σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονοµικές τους υποχρεώσεις µε τρόπο
που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονοµικό τους προγραµµατισµό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια
στην εξόφληση των σχετικών οφειλών.
Οι ανωτέρω οφειλές αν εξοφληθούν εφάπαξ έχουν απαλλαγή
προσαυξήσεων 100% και απαλλαγή κατά ποσοστό που κυµαίνεται από 80% έως 50% ανάλογα µε τον χορηγούµενο αριθµό των
δόσεων.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα Κυβέρνηση έκανε,
κάνει και θα συνεχίσει να κάνει θεσµικά και πολιτικά αυτό που
πρέπει, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον ασφαλισµένο, τον
συνταξιούχο, τον εργαζόµενο. Σήµερα το ασφαλιστικό σύστηµα
της χώρας είναι βιώσιµο και αυτό µας δίνει το δικαίωµα και µπορούµε να κάνουµε αυτές τις διορθωτικές παρεµβάσεις.
Επέρχονται ευνοϊκές µεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιούχων στις περιπτώσεις θανάτου, προς ικανοποίηση πάντα των δίκαιων και εύλογων αιτηµάτων της συγκεκριµένης κατηγορίας προσώπων. Ταυτόχρονα προβλέπει και µια σειρά
παρεµβάσεων, όπως στη βάση υπολογισµού του ποσοστού σύνταξης θανάτου, στο ποσοστό του δικαιούχου, στην ελάχιστη
διάρκεια του έγγαµου βίου, καθώς και στη διάρκεια ισχύος της
ασφαλιστικής ικανότητας των έµµεσων µελών.
Ήµασταν, είµαστε και παραµένουµε σταθεροί στις δεσµεύσεις
µας για την υλοποίηση µέτρων υπέρ του κόσµου της εργασίας.
Το αποδείξαµε αυτό όλο το προηγούµενο διάστηµα µε σειρά νοµοθετικών εργαλείων που φέραµε προς ψήφιση για την καταπολέµηση της αδήλωτης, της υποδηλωµένης και της απλήρωτης
εργασίας, για την ακόµα µεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Και τότε για εσάς ήταν προεκλογική περίοδος.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο συνεχίζει ακριβώς την ίδια διαδροµή,
καθώς προωθούµε παρεµβάσεις για την ενδυνάµωση της προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, ενισχύοντας την
αξιοπρέπεια της εργασίας και εισάγοντας νέα εργαλεία.
Ερχόµαστε να ικανοποιήσουµε επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωµάτων ως προς την έννοια και το περιεχόµενο του δικαιώµατος των εργαζοµένων σε επαρκή αποζηµίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση σε περίπτωση απόλυσης
χωρίς βάσιµο λόγο.
Ερχόµαστε να διασφαλίσουµε την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων στη διανοµή και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων. Όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι για εσάς µέχρι χθες δεν υπήρχαν.
Εξασφαλίζουµε την άµεση ενηµέρωση των εργαζοµένων για
τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης. Ενισχύονται θεσµικά και ενδυναµώνονται ελεγκτικοί µηχανισµοί, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η πρακτική εφαρµογή των υφιστάµενων κανόνων,
αποτρέποντας παραβατικές συµπεριφορές.
Ως προς το κοµµάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις για το επίδοµα στέγασης, για την
έκτακτη οικονοµική βοήθεια που καταβάλλεται στις οικογένειες
των ατόµων που έχασαν τη ζωή τους από σεισµό ή άλλα φυσικά
φαινόµενα, αλλά και προνοιακές παροχές που καταβάλλονται
από τον ΟΠΕΚΑ για τα οποία προβλέπεται ότι είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται,
δεν συµψηφίζονται µε χρέη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει έµπρακτα ότι προστατεύει τον εργαζόµενο, τον ασφαλισµένο,
τον συνταξιούχο, τις ευπαθείς οµάδες και θέτει όλα τα διαθέσιµα
µέσα για να ισχυροποιείται η θέση τους.
Αυτό κάναµε µε την ενοποίηση των ταµείων, µε την ενοποίηση
των κανόνων στο πλαίσιο της ίσης µεταχείρισης συνταξιούχων
και ασφαλισµένων, µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε την ενίσχυση των ελέγχων για την αδήλωτη και
υποδηλωµένη εργασία, την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ήταν δίκαια αιτήµατα της
κοινωνικής πλειοψηφίας και γίνονται πράξη από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Σήµερα έρχεται για ψήφιση ένα ακόµα σηµαντικό νοµοσχέδιο
που ακουµπά πραγµατικά την καθηµερινότητα εκατοµµυρίων πολιτών και δίνει ανάσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή άκουσα και στις επιτροπές, θα µου επιτρέψετε -δεν είχα σκοπό να το κάνω- να σας θυµίσω ορισµένα πράγµατα. Όπως είπα και στην αρχή είµαστε
πραγµατικά δύο διαφορετικοί κόσµοι. Ο κόσµος ο δικός σας
είναι αυτός που µείωσε σε ένα βράδυ τον κατώτατο µισθό. Ο κόσµος ο δικός σας είναι που νοµοθέτησε τον αισχρό υποκατώτατο
µισθό. Ο κόσµος ο δικός σας είναι που µείωσε έντεκα φορές, µε
έντεκα νόµους συντάξεις, επιδόµατα και δώρα. Ο κόσµος ο δικός
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σας είναι που έφτασε στο σηµείο να κόψει ακόµα και το ταµείο
ανεργίας. Ο κόσµος ο δικός σας είναι που έκλεισε οργανισµούς
κοινής ωφέλειας. Να σας θυµίσω: Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Εργατική Εστία, ΟΕΚ. Ο κόσµος ο δικός σας είναι που απέλυσε δηµοτικούς αστυνοµικούς, σχολικούς φύλακες, γιατρούς και
εκπαιδευτικούς. Ο κόσµος ο δικός σας είναι που διά στόµατος
κ. Μητσοτάκη –δεν ξέρω γιατί το ξεχάσατε- υποστήριξε ότι οι
συλλογικές συµβάσεις είναι ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν θα
το ξεχάσετε ποτέ, γιατί δεν θα το ξεχάσει ούτε ο ελληνικός λαός.
Ο κόσµος ο δικός σας είναι, που δηµιούργησε τις στρατιές ανέργων. Ο δικός σας κόσµος είναι που έστειλε τα παιδιά µας µετανάστες. Ο κόσµος σας είναι που απαξίωσε την τοπική αυτοδιοίκηση µειώνοντας τους πόρους της στο 50% και 60%. Ο κόσµος
ο δικός σας είναι που οδήγησε στην αποβιοµηχάνιση της χώρας,
εκτοξεύοντας την ανεργία στο 27%. Ο δικός σας κόσµος είναι
που έκανε επάγγελµα τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την ανοµία.
Ο κόσµος ο δικός σας είναι που δεν δηµιούργησε καµία προοπτική ανάπτυξης στον πρωτογενή τοµέα. Μόνο πρόστιµα κληρονοµήσαµε για παράνοµες επιδοτήσεις που πήγαιναν σε τσέπες «ηµετέρων».
Ακούστε µε προσεκτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά
από εσάς δεν δεχόµαστε -και καταλάβετέ το καλά- µαθήµατα ηθικής και ευαισθησίας, γιατί είστε εκείνοι που δείχνατε την πόρτα
της εξόδου σε φτωχούς, ανήµπορους, ανασφάλιστους, ΑΜΕΑ
από τα νοσοκοµεία, στερώντας τους το υπέρτατο αγαθό της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Όλα αυτά και τόσα άλλα είναι ο
δικός σας κόσµος που κατήργησε κάθε έννοια δικαίου και διέλυσε τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
Ο δικός µας κόσµος είναι ο κόσµος που προσπάθησε και προσπαθεί και σε µεγάλο βαθµό έχουµε καταφέρει να επαναφέρουµε την αξιοπρέπεια ενός υπερήφανου λαού, του ελληνικού
λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι ο δικός µας κόσµος που δικαιώνει, ελαφρύνει όλους εκείνους που σήκωσαν δυσανάλογα τα βάρη στα χρόνια της κρίσης.
Είµαστε στη µέση του δρόµου. Θέλουµε να κάνουµε κι άλλα και
θα τα κάνουµε. Θα φτάσουµε µέχρι το τέλος του δρόµου.
Να είστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός µάς κρίνει όλους όχι
από τα λόγια µας πλέον, αλλά για τα έργα µας. Και πιστέψτε µε,
σε αυτή την κρίση η βαθµολογία σας είναι κάτω από τη βάση.
Δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω και δικαιολογήστε το εδώ.
Όσο για τις επτά ηµέρες εργασίας, µε τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, επιτρέψτε µου να πω ότι όχι εµείς, αλλά ο ελληνικός
λαός δεν θα σας επιτρέψει να γυρίσετε τη χώρα στον εργασιακό
µεσαίωνα που χρόνια πριν την είχατε οδηγήσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, για δεκαπέντε λεπτά.
Έχετε δικαίωµα να εγγραφείτε µέχρι και το τέλος της οµιλίας
του συναδέλφου.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ευτυχισµένη χώρα µε τους
ευτυχισµένους ανθρώπους που περιέγραψε λίγο πριν ο κ. Τσακαλώτος, υπάρχει και η άλλη πλευρά.
Είναι η πλευρά των ανθρώπων της µεσαίας τάξης η οποία από
την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, της υπερφορολόγησης και της φορολογικής εξόντωσης, χάθηκε. Είναι η πλευρά εκείνη των συνταξιούχων που συγκριτικά µε το 2014 έχουν χάσει δύο συντάξεις µε
τους νόµους σας και είναι άλλη µία εν όψει του αφορολογήτου
για το οποίο θα τοποθετηθώ αναλυτικά.
Και είναι και οι εργαζόµενοι τους οποίους ξεχνάτε και επιµελώς διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Για πρώτη φορά το 2017 η
χώρα µας είχε το αρνητικό πρωτάθληµα στην Ευρώπη µε µείον
3,5% στους µισθούς. Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η άλλη πλευρά, η αθέατη, η οποία είναι συγκριτικά µε
το 2014 και είναι το δικό σας αποτέλεσµα της δικής σας οικονο-
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µικής πολιτικής.
Όµως, σήµερα δεν έχουµε να συζητήσουµε µόνο το νοµοσχέδιο το οποίο υποστήριξε λίγο πριν ο Υπουργός Οικονοµικών, δηλαδή το νοµοσχέδιο των εκατόν είκοσι δόσεων και τις δύο τροπολογίες σας. Έχουµε να µιλήσουµε για τρεις τροπολογίες και
για το νοµοσχέδιο.
Και θα αποδείξω µέσα σ’ αυτό τον λίγο χρόνο, που διαθέτω
ως εισηγητής την υποκρισία σας, τα ψέµατά σας, τις λαθροχειρίες σας και φυσικά, τις γκάφες σας, όπως αυτή που κάνατε
χθες.
Δεν θα παραλείψω, όµως, να αναδείξω και την επιστροφή στο
πολιτικό παρελθόν των Μαυρογιαλούρων, αυτό το οποίο επιχειρείτε σήµερα παραµονή εκλογών να δώσετε ένα εκλογικό επίδοµα µπροστά στην εκλογική ήττα η οποία έρχεται. Σαν να είστε
-σας βλέπω- στηµένοι έξω από τα εκλογικά τµήµατα να δίνετε
χρήµατα σε συνταξιούχους και να λέτε «Να, ποιοι είµαστε». Αυτά
θα τα αναδείξουµε τώρα.
Ξεκινάω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπενθυµίσω
το εξής σηµαντικό: Στην Ελλάδα το 2017 –παρακαλώ, την καταθέτω για τα Πρακτικά- µε την έκθεση του ILO -αυτό αποτελεί κόλαφο- µείον 3,5% οι µισθοί, αρνητική πρωταθλήτρια Ευρώπης,
ενώ το 2014 συν 1,9%.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, οι µισθοί που παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ είναι αυτοί οι
δικοί σας, δηλαδή της υπηρεσίας. Για ακούστε: Το 2018 ένας
στους τρεις εργαζόµενους πληρώνονται µε 322 ευρώ.
Παρακαλώ, καταθέτω στα Πρακτικά τους περίφηµους µισθούς
ΣΥΡΙΖΑ των 322 ευρώ, λιγότερα και από το επίδοµα ανεργίας!
Είναι και τα τρία χρόνια που δυστυχώς δείχνουν και την κάθοδο
της µισθολογικής εξέλιξης στην Ελλάδα. Το 2018 χειρότερα από
το 2017 και χειρότερα από το 2016.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και σε αυτό, αν προσθέσει κανείς και τα αποτελέσµατα της
«ΕΡΓΑΝΗ», την οποία δεν αµφισβητείτε και επικαλείστε τώρα καθηµερινά στα νοµοσχέδια σας και την κουβέντα σας, ενώ κάποτε
τη λέγατε «µονταζιέρα», οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι
κυρίαρχες, δηλαδή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2015 που βγήκε
ο ΣΥΡΙΖΑ η ευελιξία στην αγορά εργασίας έχει απόλυτη κυριαρχία σε όλες τις νέες προσλήψεις. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και
τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει πολύ απλά, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, το εξής:
Θυµάµαι σε αυτή την Αίθουσα -εµείς κρατάµε και στη µνήµη µας
τις παραστάσεις και από το Σύνταγµα που διαµαρτυρόσασταν
στα τραπεζάκια και όταν ήρθατε εδώ- ότι δεσµευόσασταν πως
θα παραιτηθείτε εάν δεν ανεβάσετε το αφορολόγητο από τα
9.600 ευρώ που το πήρατε το 2014 στα 12.000 ευρώ.
Υπάρχει κανείς που το έχει ξεχάσει; Αυτά λέγατε! Το κατεβάσατε δύο φορές. Και ξέρετε τι σηµαίνει αυτό σε όρους συνταξιούχου και εργαζόµενου; Μία σύνταξη χαµένη από 1-1-2020 και
ένας µισθός χαµένος για τους εργαζόµενους που αµείβονται µε
τη µέση τιµή των 777 ευρώ, τον µέσο µισθό. Και όσοι πήραν την
αύξηση του κατώτατου, θα την απωλέσουν όλοι. Γι’ αυτό είστε
υποκριτές. Γιατί σήµερα προσπαθείτε να αλλοιώσετε µια εικόνα
και να την παρουσιάσετε τελείως διαφορετική. Να, λοιπόν τι
πρέπει να συζητήσουµε σήµερα.
Θα ψηφίσετε, κύριε Τσακαλώτε και κυρία Αχτσιόγλου, την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας που δίνει έναν µισθό και µία σύνταξη; Παρακαλώ, την καταθέτω για τα Πρακτικά. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά το ζήτηµα το οποίο άφησε ο εισηγητής του ΣΥ-
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ΡΙΖΑ προς το τέλος και το οποίο αφορά τα εργασιακά θέµατα
και είναι και επίκαιρο, χθες ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε µια πραγµατικά υπεύθυνη και ρεαλιστική διακαναλική τοποθέτηση είπε τις προτεραιότητες της Νέας
Δηµοκρατίας, είπε τους άξονες, και φυσικά είπε και κάποια πράγµατα για τα εργασιακά ζητήµατα, τα οποία είναι εκ των ων ουκ
άνευ µια πραγµατικότητα που δεν µπορεί να την αµφισβητήσει
κανείς. Και πήρε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι αυτό δεν ισχύει.
Για ακούστε: Κυρία Αχτσιόγλου, σας θυµίζει τίποτα ο αύξων
αριθµός 82 επιχειρησιακή σύµβαση 93/27-3-2017;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας κατηγορώ όχι εσάς, την
Υπουργό και τον Πρωθυπουργό που ανέδειξαν αυτό το θέµα και
όσοι χωρίς να το γνωρίσουν το ανέδειξαν εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ,
για απόλυτη υποκρισία και διαστρέβλωση της αλήθειας.
Φυσικά και η επέκταση της πενθήµερης λειτουργίας του εργοστασίου «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» σε επταήµερο ήταν κάτι το αναγκαίο και ήταν πολύ δυνατό και πολύ καλό, γιατί αυτό ακριβώς
ήταν η συµφωνία µεταξύ εργαζοµένων και επιχείρησης, γιατί
αυτό έφερε 300 εκατοµµύρια στην Ελλάδα, γιατί αυτό δηµιούργησε τετρακόσιες θέσεις εργασίας.
Και στο τέλος τέλος, κυρία Αχτσιόγλου, αυτή είναι υπογραφή
σας που εγκρίνατε την επιχειρησιακή σύµβαση, για την οποία ως
γκάφα µεγάλη, ολκής από τον κ. Τσίπρα µέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, είπατε
–παρακαλώ, καταθέτω την επιχειρησιακή σύµβαση, είναι αναρτηµένη στο Υπουργείο Εργασίας και µπορεί να τη δει όλος ο ελληνικός λαός, για την υποκρισία και το ψέµα του ΣΥΡΙΖΑ- ότι
αποδέχεστε αυτά για τα οποία κατήγγειλαν τον κ. Μητσοτάκη
χθες. Να, ποιοι είναι ψεύτες και υποκριτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και το πιο παράδοξο και οξύµωρο είναι
ότι στις 27-8-2017 ο κ. Τσίπρας πήγε ο ίδιος στο εργοστάσιο του
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» και είπε, συνοδευόµενος από την Υπουργό Εργασίας, ότι εδώ πραγµατικά είναι µια µεγάλη επιτυχία ότι το εργατικό δίκαιο διατηρείται, ενώ το ίδιο το σήµερα ονόµασε «εργατική γαλέρα». Είστε υποκριτές και ψεύτες ή δεν είστε; Τι απαντάτε σε αυτό; Αυτό δεν είναι υποκρισία; Φυσικά!
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας περιµένει και άλλη µια έκπληξη, την
οποία σήµερα θα τη µάθει δυστυχώς ο ελληνικό λαός διά Βήµατος Βουλής. Αναγκαζόµαστε να την πούµε, γιατί θα της δώσουµε
φως.
Κατήγγειλε, εκτός αυτού, η κ. Αχτσιόγλου και ο κ. Τσίπρας τον
κ. Μητσοτάκη για επταήµερη εργασία. Να το ξαναπώ: για επταήµερη εργασία! Πράγµα αναληθές, δεν υπάρχει αυτό. Εµείς µιλήσαµε για την επέκταση του πενθήµερου στο επταήµερο για να
µπορέσει να κρατηθεί η επιχείρηση.
Κυρία Αχτσιόγλου, το ΦΕΚ 4419 µε υπογραφή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -δεν το προσωποποιώ στην κ. Αχτσιόλγου, Υπουργός
είναι- είναι το ΦΕΚ που συνοδεύει µια συλλογική κλαδική σύµβαση.
Αυτή η σύµβαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ –
και από αύριο να βγείτε να απολογηθείτε, εµείς δεν το κάνουµε
θέµα, αλλά αναδεικνύουµε την υποκρισία σας- µιλάει για επτά
ηµέρες δουλειάς στον κόσµο του τουρισµού. Το καταθέτω για
τα Πρακτικά. Πάρτε τα, µοιράστε τα, να δείτε ποιοι φέρνουν τις
επτά ηµέρες εργασίας στον κόσµο της εργασίας, πρώτη φορά
στο εργατικό δίκαιο. Σας καταγγέλλουµε ως τους από τους απόλυτους υποκριτές. Πρέπει να απολογηθείτε γι’ αυτό!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ΦΕΚ, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έκλεισε η επιτροπή προχθές µε τον λόγο του κ. Πετρόπουλου,
ο οποίος είπε το απίστευτο για το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ». Ξέρετε, ο
ΉΛΙΟΣ» είναι το πιο καινοτόµο εργαλείο και µια από τις µεγαλύ-
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τερες καινοτοµίες στο ασφαλιστικό σύστηµα. Δεν ξέραµε πριν
το 2013 πόσους συνταξιούχους έχουµε. Είχαµε µαϊµού συντάξεις. Την 1η Ιουνίου του 2013 η Ελλάδα άλλαξε όψη στο ασφαλιστικό. Νικήσαµε τις µαϊµού συντάξεις, µάθαµε την πλήρη αριθµητική και χαρτογράφηση του ασφαλιστικού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Από τότε, αυτή η έκδοση κάθε µήνα, τη δέκατη µέρα του επόµενου µήνα, έβγαινε τακτικά. Τότε µάθαµε τη χαρτογράφηση και
τους αριθµούς για το ασφαλιστικό. Προσέξτε! Ιούνιος 2015. Σταµατάει η έκδοσή του για ενάµισι και πλέον χρόνο. Ο κ. Κατρούγκαλος είναι Υπουργός και σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή τον
παρακαλώ να µας πει τι γίνεται. Καµµία απάντηση.
Κι έρχεται προχθές, µετά την επανέκδοσή του, ο κ. Πετρόπουλος και κάνει το απίστευτο και αµίµητο, ανεπανάληπτο. Διαβάζει
από τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» και λέει: «Επί ΣΥΡΙΖΑ οι συντάξεις
αυξήθηκαν, συγκριτικά µε τη Νέα Δηµοκρατία». Υπάρχει κάποιος
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που το πιστεύει, ειλικρινά;
Ας πάµε τώρα στα στοιχεία. Πήγα και ανέλυσα τα στοιχεία.
Είναι αναρτηµένα στην ΗΔΙΚΑ αυτά τα δύο τεύχη. Από το 2015
έγινε η µεγαλύτερη λαθροχειρία! Αυτοί είστε, όµως! Αλλάξετε τη
µεθοδολογία υπολογισµού των συντάξεων και βάλατε πάνω στις
συντάξεις και αυτά τα οποία δεν παίρνει ποτέ ο συνταξιούχος,
δηλαδή την εισφορά ΕΟΠΥΥ και βάλατε και την εισφορά υπέρ
ΑΚΑΓΕ.
Καταθέτω τη λαθροχειρία του ΣΥΡΙΖΑ, για να δουν οι συνταξιούχοι ότι τα ψέµατα δεν µπορούν να περάσουν εδώ. Είµαστε
εκείνοι που µπορούµε να µελετάµε και να ξέρουµε και να γνωρίζουµε τι γίνεται, κυρία Αχτσιόγλου. Είστε εκτεθειµένοι! Αλλοιώσατε τα στοιχεία του πιο αξιόπιστου εργαλείου που υπάρχει.
Φουσκώσατε µε 1,4 δις στις τσέπες των συνταξιούχων, που δεν
τα πήραν ποτέ, για να δείξετε µε την προπαγάνδα σας και την
επιστροφή στον µαυρογιαλουρισµό ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν
περισσότερα χρήµατα σχέση µε το 2014. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στο θέµα των τροπολογιών. Πρώτα και κύρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα του ΦΠΑ. Το θέµα του ΦΠΑ
που καταθέτει σήµερα η Κυβέρνηση είναι µία επιδίωξη να µειώσει από τον υψηλό συντελεστή του 24% στο 13% ένα κοµµάτι
των προϊόντων που, µε την κοινή ονοµασία της αγοράς, ονοµάζονται εστίαση.
Αυτόν τον ΦΠΑ της εστίασης τον είχαµε πάρει και τον είχαµε
πάει εµείς στο 13%, κύριε Τσακαλώτο. Τον πήρατε εσείς και τον
πήγατε στο 24%. Και µε αυτό το 24%, που τώρα µετά επαίνων
λέτε ότι µειώνετε, κάνετε ηµιτελή δουλειά. Κάνετε µία δουλειά
στην οποία, ουσιαστικά, το 55% αυτών που επηρεάζουν τον ΦΠΑ
της εστίασης µένει απ’ έξω. Γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο, η δεύτερη
τροπολογία µε την οποία θα αναµετρηθείτε σήµερα, συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή που θα καταθέσει η Νέα Δηµοκρατία σε
λίγο και θα είναι η πραγµατική µείωση του ΦΠΑ στο σύνολο της
εστίασης, όπως το είχαµε κάνει πράξη το 2014 κι όπως το λέµε
στο οικονοµικό µας πρόγραµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, θα κληθείτε να απαντήσετε: Θα ψηφίσετε ή όχι τη µείωση
του ΦΠΑ της εστίασης εκεί που το παραλάβατε στο 2014 ή θα
λέτε ότι µειώσατε τον ΦΠΑ και θα είστε ακόµα πολύ µακριά από
το 2014;
Πάµε στο θέµα το οποίο αφορά το κοµµάτι των συντάξεων.
Ευτυχώς που υπάρχει και ο «ΗΛΙΟΣ», γιατί αν δεν είχαµε και τα
στοιχεία, δεν θα µπορούσαµε να στοιχειοθετήσουµε µε την
πραγµατικότητα. Τι κάνατε στο συνταξιοδοτικό; Ήρθατε το 2015.
Είχαµε συµφωνήσει τότε µε την τρόικα ότι το ασφαλιστικό έχει
ισορροπήσει και εκπλήρωνε όρους βιωσιµότητας. Το έλεγε ο
Βρούτσης, ο πρώην Υπουργός, η κυβέρνηση τότε; Όχι µόνο αυτοί. Το έλεγε η πρώτη αναλογιστική µελέτη που υπήρξε στην Ελλάδα και η οποία εκπλήρωνε όρους βιωσιµότητας µέχρι το 2060.
Άρα, δεν χρειάζονταν µειώσεις. Γι’ αυτό και στο e-mail Χαρδού-
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βελη οι παρεµβάσεις για το ασφαλιστικό ήταν µόνο 300 εκατοµµύρια. Ουσιαστικά, είχαµε κλείσει το θέµα των συντάξεων. Το
16% του ΑΕΠ που είχαµε συµφωνήσει ως δαπάνη-κόφτης προς
τα πάνω, είχε εκπληρωθεί.
Βγήκατε, τα τινάξατε όλα στον αέρα, χάσαµε αρκετά δισεκατοµµύρια, το ΑΕΠ έπεσε και αναγκαστήκατε να κάνετε νέα προσαρµογή στο ασφαλιστικό. Τότε, λοιπόν…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, το ΑΕΠ έπεσε, γιατί έγινε ύφεση και το 2015 και το 2016,
ενώ υπήρχε προοπτική για 3,5% και 3,7% το 2015 και το 2016.
Γι’ αυτό και είχαµε συµφωνήσει το κοµµάτι του ασφαλιστικού.
Και τι κάνατε τότε; Μειώσατε τις συντάξεις. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι της Ελλάδος θα έχουν 35%, µετά το νόµο Κατρούγκαλου, µείωση στην κύρια σύνταξη και 45% στην επικουρική. Και
για τους σηµερινούς; Τίποτα; Δεν πειράξατε τίποτα; Πώς δεν πειράξατε. Για ακούστε. Το ΕΚΑΣ που έχασαν οι χαµηλοσυνταξιούχοι ήταν 970 εκατοµµύρια έως 1 δισεκατοµµύριο.
Κι ακόµη κάτι το οποίο παραλείπετε. Όπως και το ΕΚΑΣ είναι
1 δισεκατοµµύριο, η εισφορά υπέρ υγείας είναι 750 εκατοµµύρια
ετησίως, καθώς αυξήσατε τις εισφορές υγείας και στην επικουρική και στην κύρια σύνταξη. Κι έρχεστε σήµερα και επιστρέφετε
τα 800 εκατοµµύρια και πανηγυρίζετε!
Είναι καλοδεχούµενο, αλλά µην λέτε ότι κάνατε το µεγάλο
βήµα. Άδικα κόπηκαν οι συντάξεις µετά το 2014. Μακάρι να είχαµε µείνει στο 2014. Μακάρι το ύψος των συντάξεων να ήταν
στο 2014. Κάναµε µία µεγάλη διαδροµή, χάσαµε πολλά λεφτά,
έχασαν από την τσέπη τους οι φορολογούµενοι πάρα πολλά χρήµατα και προσπαθούµε να επιστρέψουµε στο 2014 και δεν τα
έχουµε καταφέρει.
Θα ήθελα να πω κάτι στην κ. Αχτσιόχλου –θα της απαντήσω
πρώτη φορά- πριν µπω στο θέµα των ρυθµίσεων που είναι πολύ
σηµαντικό. Ακούω την κ. Αχτσιόγλου να λέει τι παρέλαβε σε επίπεδο εκκρεµών συντάξεων. Για ένα διάστηµα δεν το ανέλυα τόσο, γιατί πίστευα ότι εννοούσε ότι τα παρέλαβε από τον κ. Κατρούγκαλο. Λέει ότι παρέλαβε τετρακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς
συντάξεις.
Η κ. Αχτσιόγλου ευθύνεται -είναι Υπουργός- για τη λαθροχειρία που έγινε στο ηλεκτρονικό µητρώο εκκρεµών συντάξεων.
Μέσα από αυτή την καταγγελία, στην οποία δεν απάντησε ποτέ
το Υπουργείο και η οποία παραµένει σε εκκρεµότητα, αποδείχτηκε ότι οι εκκρεµείς συντάξεις σήµερα είναι διακόσιες πενήντα
χιλιάδες. Περιµένουν διακόσιες πενήντα χιλιάδες δικαιούχοι τη
σύνταξή τους.
Κύριε Λοβέρδο, θέλω να το ακούσετε αυτό, γιατί σας αφορά
κι εσάς.
Κυρία Αχτσιόγλου, επικαλείστε ότι παραλάβατε τετρακόσιες
χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Κρατάω ένα χαρτί στα χέρια µου.
Θέλω να το ακούσουν οι δηµοσιογράφοι. Για πολλούς µήνες δεν
απαντούσα. Είναι ένα έγγραφο του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός ο κ. Στρατούλης, ερωτών Βουλευτής ο Γιάννης Σταθάς. Τον θυµάστε;
Ήταν Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς που υπήρξε κι έκανε την
ερώτηση. Ρώτησε τον κ. Στρατούλη, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πόσες συντάξεις παρέλαβε από τον Βρούτση το 2015. Διαβάζω: «Οι εκκρεµείς συντάξεις είναι εξήντα έξι χιλιάδες
διακόσιες είκοσι και κυµαίνεται η έκδοσή τους από δύο έως έξι
µήνες».
Να ποιοι είστε! Τα έγγραφά σας σας προδίδουν! Ο ίδιος σας
ο Βουλευτής δίνει την απάντηση στο τι παραλάβατε! Και σήµερα
είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το θέµα της ρύθµισης. Ακούστε.
Αυτό είναι ένα µείζον εθνικό ζήτηµα για την οικονοµία. Απέδειξα
µε νούµερα ότι η περίφηµη ρύθµιση των εκατό δόσεων του ΣΥΡΙΖΑ εκπλήρωσε και ικανοποίησε µόνο οχτώ χιλιάδες άτοµα, από
το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες οφειλέτες. Με αυτή
την περίφηµη ρύθµιση των εκατό δόσεων κερδίσατε και τις εκλογές, κύριε Τσακαλώτο. Απέτυχε παταγωδώς.
Θα ψηφίσουµε τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων. Υπάρχουν εκκρεµότητες, επιχειρήσεις που δεν µπαίνουν µέσα. Προσέξτε, όµως. Για το καλό της οικονοµίας πρέπει να απαντηθούν
κάποια ερωτήµατα. Γιατί απέτυχε η ρύθµιση των εκατό δόσεων;
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Γιατί; Πρέπει να βρούµε τα αίτια. Δεύτερον, γιατί εκτινάχθηκαν
οι οφειλές στα 140 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα 75,1 που παραλάβατε τις οφειλές προς το δηµόσιο, στα ταµεία και στα
ασφαλιστικά; Τρίτον, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι
αυτή η ρύθµιση θα είναι η τελευταία και θα πετύχει το σκοπό της
να απαλύνει τον κόσµο, ο οποίος πραγµατικά χρωστάει;
Μπαίνει και ένα ζήτηµα κορυφαίο, που πιστεύω ότι πρέπει να
το δούµε όλοι συνολικά. Η απάντηση είναι -θα σας τη δώσω εγώ
εύκολα- η άσκηση οικονοµικής πολιτικής. Η ασφυξία στην εφορία, η ασφυξία στις ασφαλιστικές εισφορές, έφεραν αυτά τα
αποτελέσµατα. Με µαθηµατική βεβαιότητα, εάν δεν αλλάξει η οικονοµική πολιτική, να µειώσουµε φόρους, να φέρουµε επενδύσεις, να δηµιουργηθεί ανάπτυξη στον τόπο, σε έναν χρόνο από
τώρα θα αναζητούµε και νέα ρύθµιση, η οποία θα είναι πάλι ένας
φαύλος κύκλος, όπου θα κυνηγάµε τη σκιά µας στη χώρα µας.
Εµείς θα την ψηφίσουµε. Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίσατε τη ρύθµιση των εκατό δόσεων της κυβέρνησης Σαµαρά.
Άλλο ένα στοιχείο κριτικής για το παρελθόν. Προσέξτε, όµως,
κάνατε και κάτι χειρότερο. Κρατάω στα χέρια µου αυτό το απαράδεκτο, την υπονόµευση της ίδιας της πατρίδας.
Θυµάστε το 2014 που για να γίνετε κυβέρνηση καλούσατε
τους πολίτες, τους φορολογούµενους, να µην πληρώσουν φόρους και εισφορές; Αυτή η αφίσα θα σας στοιχειώνει. Είχε γεµίσει το Υπουργείο Οικονοµικών -δείτε την, κύριε Τσακαλώτο- και
το Υπουργείο Εργασίας και λέγατε στον κόσµο της εργασίας,
στον κόσµο της επιχειρηµατικότητας να µην πληρώνει φόρους
και εισφορές. Αυτοί είστε!
Γι’ αυτό θα καταδικαστείτε στις εκλογές! Γι’ αυτό θα πάθετε
πανωλεθρία! Γιατί είστε υποκριτές, είστε ψεύτες και το κακό που
κάνετε είναι τεράστιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
Κανονικά θέλετε να µιλήσετε; Σας ρωτώ διότι διακόπτουµε τη
διαδικασία…
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, όχι, δεν είναι αυτή η
οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θέλετε να κάνετε
παρέµβαση, εποµένως. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµη.
Θα τοποθετηθώ µόνο σε ένα από τα θέµατα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Βρούτσης. Για τα υπόλοιπα θα πάρω τον χρόνο µου
κανονικά αύριο στην οµιλία µου επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σε όλα να απαντήσετε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μην ανησυχείτε. Έχω ήδη
απαντήσει. Ο κ. Βρούτσης επιλέγει, όταν κάνω οµιλίες εγώ, να
απουσιάζει και µετά να λέει ότι δεν υπήρξαν επίσηµες απαντήσεις σε αυτά που είπε.
Θα µιλήσω µόνο για το ζήτηµα της επταήµερης εργασίας.
Κατά τη γνώµη µου είναι σαφές και για όποιον άκουσε τη χθεσινή
συνέντευξη Τύπου ότι ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σε επταήµερη εργασία. Θα µπορούσαµε να διαβάσουµε και να ξαναδιαβάσουµε το σχετικό απόσπασµα. Κατά
την άποψή µου, αυτό είναι σαφές. Θα εξηγήσω και γιατί κατά την
άποψή µου αυτό είναι σαφές.
Η επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι κάτι που
υπάρχει εδώ και δεκαετίες στη χώρα µας. Υπάρχει σε επιχειρήσεις που είναι εκ της φύσεώς τους επταήµερης λειτουργίας,
όπως είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ο ηλεκτρισµός, η χαλυβουργική. Είναι επταήµερης λειτουργίας εκ της φύσεως. Από
ένα σηµείο και µετά, από το 1990 και µετά, δόθηκε η δυνατότητα
να υπάρχουν επιχειρήσεις εφταήµερης λειτουργίας, ακόµη κι αν
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δεν είναι εκ της φύσεώς τους.
Άρα, είναι προφανές ότι εφ’ όσον αυτά τα πράγµατα ισχύουν
εδώ και δεκαετίες στη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα µιλούσε
γι’ αυτά ως να µιλούσε για κάτι νέο. Από τη στιγµή που τοποθετείται και µιλάει για µια αλλαγή, είναι πρόδηλο ότι δεν αναφέρεται στην εφταήµερη λειτουργία µιας επιχείρησης, που όπως είπα
ισχύει εδώ και δεκαετίες, αλλιώς δεν θα µιλούσε για αλλαγή. Δεν
θα µιλούσε για κάτι νέο. Δεν θα µιλούσε για κάτι στο οποίο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει να προσαρµόζεται, όπως είπε πολλές φορές.
Αυτό για όποιον θεωρεί ότι από τη φράση του και µόνο δεν προκύπτει το εφταήµερο της εργασίας.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι στη χώρα µας υπάρχει εργατική νοµοθεσία, η οποία προβλέπει εδώ και δεκαετίες το σαραντάωρο
ως νόµιµο ωράριο, το οποίο δεν µπορεί να µεταβάλλεται και το
συµβατικό ωράριο, στο οποίο µπορεί να συµφωνούν τα µέρη,
µπορεί µόνο να βελτιώνεται και όχι να χειροτερεύει. Εποµένως,
επιχειρήσεις εφταήµερης λειτουργίας υπήρχαν και θα υπάρχουν
πάντα.
Η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι προτίθεται
από πενθήµερης λειτουργίας να γίνει εφταήµερης –νοµίζω ότι
ακόµη δεν έχει γίνει- προφανώς µέσα από βάρδιες και τηρώντας
το νόµιµο ωράριο για τους εργαζόµενούς της. Άρα, όχι να δουλεύουν οι άνθρωποι εφτά ηµέρες την εβδοµάδα. Αυτό προφανώς
απαγορεύεται και είναι αντίθετο στον νόµο.
Είπε όµως και κάτι άλλο κ. Βρούτσης, το οποίο δείχνει και µία
άγνοια σε σχέση µε το τι συµβαίνει µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας δεν εγκρίνονται από κανέναν Υπουργό. Αλίµονο αν εγκρίνονταν από κάποιον Υπουργό! Αυτό θα ήταν αντισυνταγµατικό. Θα ήταν παρέµβαση στη συνδικαλιστική ελευθερία των µερών.
Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας κατατίθενται και αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα. Δεν εγκρίνονται από κάποιον
Υπουργό. Δεν κάνει προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας µιας συλλογικής σύµβασης ο Υπουργός Εργασίας. Επαναλαµβάνω ότι
αυτό θα ήταν αντισυνταγµατικό.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, λοιπόν –επιτρέψτε µου να
ολοκληρώσω, σας άκουσα µε προσοχή- κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και εν συνέχεια αναρτώνται. Αυτό που
συµβαίνει -από τότε που επαναφέραµε τις βασικές αρχές των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και την αρχή της επεκτασιµότητας- είναι αν µία κλαδική συλλογική σύµβαση καλύπτει το 51%
των εργαζοµένων του κλάδου, οι επιχειρήσεις που την υπογράφουν καλύπτουν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου, τότε ο
Υπουργός µπορεί να την κηρύξει γενικώς υποχρεωτική. Αυτήν
την προϋπόθεση ελέγχει και αυτή τη συνέπεια έχει, από τη
στιγµή που επαναφέραµε, όπως είπα, την αρχή της επεκτασιµότητας, διότι όπως ξέρετε, αυτή η αρχή ήταν σε αναστολή από το
2012 µέχρι το καλοκαίρι του 2018, οπότε και τις επαναφέραµε.
Εποµένως, για να τελειώνουµε και µε αυτή τη νέα αποκάλυψη
που θεωρεί ότι έκανε σήµερα αναφορικά µε το ότι επιτρέπεται –
και εγώ ενέκρινα- σε µια επιχείρηση οι εργαζόµενοί της να δουλεύουν εφτά ηµέρες την εβδοµάδα, καταθέτω και εγώ στα
Πρακτικά, λοιπόν, για τον κ. Βρούτση την Πράξη Επιβολής Προστίµου του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και για επιχείρηση
κλαδική, η οποία ήθελε να κάνει εφταήµερη εργασία στους εργαζόµενούς της. Μάλιστα, έχω κι άλλες δέκα τέτοιες να του καταθέσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά που µπορεί να κάνει το Υπουργείο, δηλαδή να ελέγχει και να επιβάλλει πρόστιµα, όταν
παραβιάζονται οι κανόνες της εργατικής νοµοθεσίας.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
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µισό λεπτό να συµφωνήσουµε στη διαδικασία.
Είµαστε στη διαδικασία των ειδικών αγορητών…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν επιτρέπεται να διακόπτεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
Ο Υπουργός δεν έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει και να κρίνει
τον αγορητή…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτή είναι η διαδικασία. Βεβαίως κι εσείς ή οποιοσδήποτε αγορητής δεν επανέρχεται µετά.
Αφού, όµως, έγινε η πρώτη, αν θέλετε, συµφωνία, θα σας δώσω τον λόγο, αλλά δεν θα γίνει διαλογική συζήτηση. Θα προχωρήσουµε στον επόµενο αγορητή και µετά ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος θα τοποθετηθεί και θα πει αυτά που θέλει να πει.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πάρα πολύ
σύντοµος.
Η κ. Αχτσιόγλου προσπάθησε πριν από λίγο µε την τοποθέτησή της να καλύψει τη µεγάλη γκάφα του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου
του Πρωθυπουργού. Η µεγάλη γκάφα ήταν ότι επικαλέστηκε την
επέκταση της λειτουργίας της επιχείρησης ως ευθύνη του κ. Μητσοτάκη που ήταν το αυτονόητο και το είχε υπογράψει η ίδια.
Δεν καλύπτεται η γκάφα σας σήµερα! Δεν καλύπτεται η γκάφα
σας! Είναι γκάφα η οποία θα µείνει! Κατέθεσα και τα πρακτικά.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όσον αφορά το ζήτηµα που είπα λίγο πριν, κυρία Αχτσιόγλου,
συγγνώµη, αλλά το εργατικό δίκαιο –δεν θέλω να το εµβαθύνω
και για πολλούς άλλους λόγους- έχει κάποιες αναλλοίωτες θεµελιακές αρχές. Ανάµεσά τους είναι το πενθήµερο. Στην ιστορία
του εργατικού δικαίου της χώρας εγκρίνεται µε ΦΕΚ, το οποίο
φέρει την υπογραφή σας και το παρουσίασα λίγο πριν από Βήµατος Βουλής. Μιλάµε για την πρώτη κλαδική σύµβαση που
υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία έχει επταήµερη εργασία µε υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ!
Ο κ. Κουτσούκος, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι δεν διαµαρτυρήθηκα γι’ αυτή τη φαινοµενική αντιπαράθεση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που προηγήθηκε, καθώς του κακοφάνηκε του ΣΥΡΙΖΑ που ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε την πολιτική
τους στις εργασιακές σχέσεις. Και τώρα µαλώνουν…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι λες, µωρέ;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: «Τι λες, µωρέ» είπατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι λες, Γιάννη; Συγγνώµη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Α, εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Προσπαθώ να καταλάβω τι λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Μαντά. Έλεος! Όχι εσείς!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αν καταλάβατε καλά, ο κ. Μητσοτάκης είπε «Τι ωραία τα είπε ο κ. Τσίπρας, όταν µπήκε στο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»!». Αυτό είπε. Και τώρα γιατί σας κακοφαίνεται; Εσείς
τα κάνατε και πρέπει να απολογηθείτε.
Κυρία Αχτσιόγλου, δεν είναι ντροπή, όταν αναφέρεστε στο
πενθήµερο και στο σαραντάωρο, να θυµάστε –και να το επαναλαµβάνετε σ’ αυτήν την Αίθουσα, µία και δίπλα σας κάθονται και
οι Υπουργοί που πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ- ποιος τα κατοχύρωσε
αυτά; Αυτοί ντρέπονται να τα πούνε. Εσείς τουλάχιστον δεν έχετε
κανέναν λόγο να ντρέπεστε. Το έκανε ιστορικά µία κυβέρνηση,
της οποίας τα στελέχη προσπαθείτε να αγοράσετε, µία και αφού
κατάστρεψαν τον τόπο ήταν καλοί Υπουργοί και τους χρειάζεστε.
Και επειδή, λοιπόν, πρέπει κάθε φορά να αναδεικνύουµε πόσο
ψεύτικη είναι η αντιπαράθεσή σας µε τη Νέα Δηµοκρατία, θα σας
θέσω ένα βασικό ζήτηµα.
Ούτε εσείς ούτε η Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοποθετηθεί στην πρότασή µας να ισχύσουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για
τον καθορισµό του κατώτερου µισθού. Υπογράψατε µία υπουργική απόφαση για τον καθορισµό του η οποία έπρεπε να έχει µεταβατικό χαρακτήρα και έπρεπε να έχετε νοµοθετήσει τη διαδικασία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, όπως
σας έχουµε προτείνει;
Δεν το κάνετε και ούτε το λέει και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή είναι
η πρόκληση, µια και η Ελλάδα βγήκε από τα µνηµόνια και έχει
αποκτήσει τους βαθµούς της οικονοµικής της ελευθερίας, όπως
λέτε.
Επειδή, λοιπόν, αυτό το θέµα προέκυψε κατά συζήτηση και
προκλήθηκα, έκανα αυτή τη µικρή εισαγωγή, για να έρθω τώρα
σε όσα είπα διαδικαστικά και µου απάντησε ο κ. Τσακαλώτος για
την πολιτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, εάν δεν υπήρχε η πολιτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε απωλέσει –
όπως φαίνεται δηµοσκοπικά και θα αποτυπωθεί και στην κάλπη
σε λίγες µέρες- το 50% της εκλογικής του δύναµης, δεν θα έκανε
αυτήν την έκτακτη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός την προηγούµενη εβδοµάδα στο Ζάππειο, για να παρουσιάσει αυτά τα µέτρα,
διότι αυτή η πολιτική, το να φύγεις δηλαδή από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στους οποίους εσύ έβαλες τη χώρα και
να πας σε µία άλλη πολιτική, θέλει άλλου είδους διαχείριση. Και
θα σας εξηγήσω αµέσως τι εννοώ.
Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση µπροστά σε αυτή την πολιτική
κατάρρευση έχει επινοήσει δύο επιχειρήµατα.
Το ένα επιχείρηµα είναι ότι εµείς δεν κυβερνήσαµε µε τους
ακροδεξιούς, µε τους ΑΝΕΛ δηλαδή και τους υπόλοιπους, εµείς
είµαστε η Προοδευτική Συµµαχία.
Και πώς τη χτίζουµε την Προοδευτική Συµµαχία; Τη χτίζουµε
µε διάφορους πρόθυµους γυρολόγους, οι οποίοι µέχρι πριν από
λίγο καιρό βυσσοδοµούσαν κατά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους προσφέρουµε µία υπουργική καρέκλα και τους εντάσσουµε στην
Προοδευτική Συµµαχία.
Για να µην µε κοιτάτε περίεργα ορισµένοι, δεν έχετε παρά να
δείτε τα υπουργικά έδρανα. Μάλιστα, η γελοιότητα αυτών των
ανθρώπων φτάνει στο ότι την ώρα που ο κ. Τσίπρας την προηγούµενη Παρασκευή από αυτό το Βήµα, κατήγγελλε το µνηµόνιο του 2010 το µνηµόνιο, το ανθρωποκτόνο όπως είπε, αυτοί
χειροκροτούσαν, σαν να µην έχουν ούτε µία στάλα φιλότιµο
πάνω τους να κρυφτούν κάτω από τα έδρανα, να βγουν έξω,
καθώς εκείνη την περίοδο ήταν Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ.
Αυτή είναι η περιβόητη Προοδευτική Συµµαχία µε γεφυροποιούς. Θυµάστε ποιους έλεγαν «γεφυροποιούς» µετά τη χούντα,
µετά το 1974; Αυτοί οι γεφυροποιοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε σαθρά υλικά έχουν αποτύχει. Μπορεί να µην έχουν τσίπα,
έχουν όµως Τσίπρα.
Το δεύτερο αφήγηµα ποιο είναι; Ότι εγώ, ο Πρωθυπουργός
της προοδευτικής διακυβέρνησης δεν κόβω αλλά µοιράζω, δεν
παίρνω αλλά δίνω.
Αναποδογυρίζει, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας µαζί µε τον κ. Τσακαλώτο, αυτά που έκαναν µέχρι σήµερα.
Χαίροµαι που είναι µέσα και µε ακούει, γιατί είχα την τιµητική
µου και προχθές να µε αναφέρει στη διάρκεια της οµιλίας του
για την πρόταση µοµφής και σήµερα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με καλό τρόπο, όµως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είπα κάτι, αλίµονο. Στο πλαίσιο
του πολιτικού διαλόγου. Το αναγνωρίζω αυτό, κύριε Υπουργέ.
Το κατασκεύασµα του κ. Τσακαλώτου, µε το µεσοπρόθεσµο
ποιο ήταν; Το κατασκεύασµα του κ. Τσακαλώτου ήταν, λοιπόν,
ότι αυτά τα νούµερα που γράφουµε στο µεσοπρόθεσµο, για το
πρωτογενές πλεόνασµα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
νούµερα που θα τα επιτύχουµε. Αυτά εδώ είναι: 4,13% το 2017,
3,98% το 2018, 3,6% το 2019, 4,15% το 2020, 4,53% το 2021,
5,19% το 2022.
Αυτά δεν θα τα επιτύχουµε εµείς, αυτά τα βάζουµε στο χαρτί,
για να διευκολύνουµε τη συζήτηση, διότι θα εφαρµόσουµε τις
προνοµοθετηµένες πολιτικές των αντιµέτρων. Μάλιστα, αυτά µας
έλεγαν. Του το θύµισε ο κ. Βενιζέλος προχθές, διαβάζοντας τα
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Πρακτικά της σχετικής συζήτησης.
Και τι αποδεικνύεται τώρα; Με βάση τη συνέντευξη -δεν µας
το είπε στην τοποθέτησή του ότι ο κ. Τσακαλώτος σήµερα- αποδεικνύεται ότι απλά από αυτά τα προνοµοθετηµένα πλεονάσµατα, που µέχρι το 2022 είναι 56 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι
προσδοκώµενου ΑΕΠ µόνο 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ -άρα θα
βγουν µε αφαίµαξη από την ελληνική οικονοµία- έχει βάλει στην
τσέπη 31 δισεκατοµµύρια ως απόθεµα.
Δηλαδή «τα παντελόνιασε», όπως θα έλεγε και ο λαός και τώρα τα µοιράζει. Ε, είσαστε «τσάµπα µάγκες», κύριε Τσακαλώτο.
Και δεν φτάνει ότι τα προεισπράξατε και τώρα κάνετε τους
«αβέρτους», βάζετε και ένα κοµµάτι από αυτά, 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ενέχυρο -το παραδεχτήκατε στην τοποθέτησή σας ότι
είναι ενέχυρο- για να εξοικονοµήσετε δηµοσιονοµικό χώρο, άρα
να εφαρµόσετε πολιτική του 2,5%.
Δηλαδή, φαλκιδεύετε ουσιαστικά τη δυνατότητα της επόµενης
Κυβέρνησης, που εµείς προσδοκούµε να είναι κυβέρνηση µιας
ευρείας εθνικής συνεννόησης, να διαπραγµατευτεί τα δεσµά της
χώρας. Αυτό κάνετε ουσιαστικά. Λέτε, εµείς, κύριοι, εδώ έχουµε
το ενέχυρο και από κει και πέρα δεν µας νοιάζει τι θα κάνουν οι
επόµενοι.
Και πάλι ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε σε µένα προχθές, όταν
µίλησε για τη µεσαία τάξη και την αναδιανοµή, µε το παράδειγµα
του Πέτρο Σάντσες στην Ισπανία. Με είδε να κάνω τον σταυρό
µου. Πράγµατι στα χωριά µας, όταν ακούν τίποτα περίεργα οι
απλοί άνθρωποι, σταυροκοπιούνται. Σου λέει «πούθε ήρθε τούτος εδώ;». Μου είπε λοιπόν «Ναι, κύριε Κουτσούκο, όπως το
έκανε ο Σάντσες. Όχι σαν κι εσάς που διώξατε τη ΔΗΜΑΡ και το
Ποτάµι για να συγκυβερνήσετε µε τον Μητσοτάκη». Έτσι, ε; Έτσι, κύριε Τσακαλώτο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Διώξαµε τη ΔΗΜΑΡ; Δεν δώσαµε
στον κ. Θεοχαρόπουλο τη θέση που ζήταγε και τον πήρατε εσείς
και του τη δώσατε εσείς. Και έφυγε ο κ. Θεοδωράκης και πήρε
απόφαση το συνέδριό του να συνεργαστεί µε τη Νέα Δηµοκρατία, αυτή είναι η αλήθεια.
Καλά, εσείς που υποτίθεται ότι έχετε καταγγείλει τον τοξικό
λόγο και τα fake news, δεν µπορείτε να κάνετε έναν διάλογο σε
σοβαρή βάση και χρησιµοποιείτε αυτές τις ψευδολογίες των
υπογείων του Μαξίµου;
Ε, λοιπόν, δεν διώξαµε κανέναν, έχουµε σταθερή γραµµή και
εµείς είµαστε οι σύµµαχοι του Πέτρο Σάντσες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στις ευρωεκλογές και εσείς είσαστε του Πάµπλο Ιγκλέσιας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Εκτός και αν ο κ. Ιγκλέσιας, µε τον οποίον αγκαλιαζόσασταν,
πέρναγε τυχαία από το Σύνταγµα, είχε έρθει για τουρισµό στην
Αθήνα και πέρασε από τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ και βγάζατε
φωτογραφίες. Αυτά, για να έχουµε καθαρά τα µέτωπα, ποιος
είναι µε ποιον.
Κύριε Τσακαλώτο, επειδή πράγµατι σας παρακολουθώ, αναφερθήκατε πάλι στο παράδειγµα του IRS. Είπατε ότι ο IRS, ο
ελεγκτικός µηχανισµός στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για να συνεννοούµαστε µε τους απλούς πολίτες- όταν µείωσε τις
δαπάνες του, δεν έκανε ελέγχους στους επιδοµατούχους, έκανε
στις µεγάλες εταιρείες. Μάλιστα. Μπράβο τους, συγχαρητήρια!
Εσείς, κύριε Τσακαλώτο, ξέρετε τι κάνετε εδώ στην Ελλάδα;
Έχετε διαβάσει τον απολογισµό της ΑΑΔΕ, που αύξησε τους
επιτόπιους ελέγχους στην αγορά για να αυξήσει την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ και άφησε πέντε χιλιάδες υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής να παραγραφούν και από τις περίφηµες λίστες
Λαγκάρντ, Μπόργιανς, των εµβασµάτων εξωτερικού των πενήντα
πέντε χιλιάδων και των offshores; Έχει βεβαιώσει µόνο 1 εκατοµµύριο ευρώ και έναντι αυτού έχει εισπράξει περίπου 100.000
ευρώ.
Και αναστέλλετε κάθε φορά την εφαρµογή του συστήµατος
για τον έλεγχο του λαθρεµπορίου της διακίνησης των καυσίµων,
καθώς λέτε ότι δεν µπορείτε να βρείτε τον τρόπο της εφαρµογής
του. Άρα, κάνετε το αντίθετο από αυτό που µας λέτε κάθε φορά.
Για αυτό να είσαστε προσεκτικός, κύριε Τσακαλώτο.
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Αν έχετε δει την ταινία «Οι Αδιάφθοροι» µε τον Kevin Costner
-που φαντάζοµαι ότι θα την έχετε δει, γιατί είστε ρέκτης της 7ης
τέχνης- δεν µπορείτε να του µοιάσετε. Δεν ξέρω αν θα πετύχετε
να συναντήσετε την Scarlett Johansson, αλλά στον Kevin Costner
στην ταινία «Οι Αδιάφθοροι» δεν πρόκειται να µοιάσετε.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το αφήγηµα, το οποίο οικοδόµησε η Κυβέρνηση, έχει καταπέσει για
τους λόγους της εκλογικής συγκυρίας. Και όχι µόνο έχει καταπέσει στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρακτικά η Κυβέρνηση για
να το υπερασπιστεί µεταχειρίζεται χίλια µύρια ψέµατα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό που έχει συµβεί µε τις συντάξεις.
Η Κυβέρνηση λέει ότι δίνει τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Διαβάστε
την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Δεν είναι ούτε καν µισή
σύνταξη αυτό που δίνει. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι αφαίρεσε τη δωδέκατη και ότι, αν ισχύσει το αφορολόγητο, θα αφαιρέσει και την ενδέκατη.
Διότι µε τα στοιχεία που κατέθεσα στην επιτροπή -και θέλω να
τα καταθέσω και σήµερα, µιας και ο κ. Τσακαλώτος µου κάνει
την τιµή να είναι εδώ και είναι και πολιτικός προϊστάµενος της
ΑΑΔΕ- µε βάση την επεξεργασία των δηλώσεων των συνταξιούχων, το µέσο εισόδηµα το 2014 ήταν 13.231 ευρώ και το 2017
έγινε 11.175 ευρώ, δηλαδή µείον 2.056 ευρώ ή µείον 15,5%. Αυτό
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, όπου δηλώνονται
και οι κύριες και οι επικουρικές και τα βοηθήµατα.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και έρχεται εδώ ψευδόµενος διαρκώς ο κ. Πετρόπουλος και
µας λέει ότι αυξήθηκε η µέση σύνταξη και αποκάλυψε ο κ. Βρούτσης ότι άλλαξαν τη χρονοσειρά. Δηλαδή για να υπολογίσει τη
µέση σύνταξη βάζει µέσα και τις κρατήσεις υπέρ υγείας και υπέρ
ΑΚΑΓΕ.
Οι κρατήσεις υπέρ υγείας είναι 800 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο, 4 δισεκατοµµύρια ευρώ την πενταετία και η εισφορά για
τα φάρµακα των συνταξιούχων -γιατί αυξήσατε τη φαρµακευτική
δαπάνη- είναι 266 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο δηλαδή 1,33
δισεκατοµµύριο ευρώ στην πενταετία και κόψατε και το ΕΚΑΣ
επιπλέον.
Για αυτό είναι µειωµένες οι συντάξεις και αυτό αποτυπώνεται
στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων, που είναι αδιάψευστος µάρτυρας, ό,τι παραµύθια και να µας λέει ο κ. Πετρόπουλος, που τον έχουµε προκαλέσει δέκα φορές εδώ να µας
καταθέσει τον επανυπολογισµό του νόµου Κατρούγκαλου και τον
κρύβει!
Και αν έχετε µια στάλα φιλότιµο, στείλτε τον τώρα που θα δώσετε το επίδοµα των εκλογών στους συνταξιούχους. Αυτή είναι,
λοιπόν, η πολιτική των ψεµάτων. Όπως η πολιτική των ψεµάτων
αποτυπώνεται και στην τροπολογία για τον ΦΠΑ. Λέτε, «µειώνουµε τον ΦΠΑ που ανέβηκε στο 24%». Πώς ανέβηκε, µοναχός
του; Τι είναι, φυσικό φαινόµενο ο ΦΠΑ, ανεβαίνει δηλαδή ανάλογα µε τον καιρό; Εσείς τον πήγατε στο 24% µε τους νόµους
που ψηφίσατε. Και εν πάση περιπτώσει και αυτή η µείωση του
ΦΠΑ είναι λειψή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο
από το οποίο ξεκινήσαµε, στις εκατόν είκοσι δόσεις.
Εκατόν είκοσι δόσεις σας το ζητάγαµε το ’17 όταν είδαµε ότι
απεντάχθηκαν αυτοί που είχαν ενταχθεί στη ρύθµιση των εκατόν
δόσεων και των δικών µας, που εσείς την υπονοµεύσατε και µιλούσατε για «σεισάχθεια», και τη δικιά σας. Δεν το κάνατε. Σας
είπαµε µετά µε τις εκατόν είκοσι δόσεις του εξωδικαστικού ότι
δεν θα µπει κανένας. Δεν το κάνατε. Καταθέσαµε λοιπόν πρόταση νόµου απλή που λέει «µπαίνεις στις εκατόν είκοσι δόσεις,
πληρώνεις µία προκαταβολή, όσο πληρώνεις, είσαι εντάξει, άµα
δεν µπορείς, βγαίνεις και ξαναδίνεις την προκαταβολή», δηλαδή
µία πάγια ρύθµιση. Φέρνετε τώρα µε καθυστέρηση µία ρύθµιση
που την προπαγανδίζετε, αλλά είπα ότι είναι ψευδεπίγραφη, διότι
πρώτον, για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι εκατόν
είκοσι δόσεις, καθώς το πλαφόν της ελάχιστης δόσης οδηγεί σε
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εκατόν είκοσι µόνο όσους χρωστάνε µέχρι 3.600 ευρώ. Σε σχέση
δε µε τη φορολογική διοίκηση, αυτή είναι λίγο καλύτερη από την
πάγια που ισχύει σήµερα των δώδεκα δόσεων. Είναι πολύ πίσω
και από τις δικές µας και από τις δικές σας παλαιότερες ρυθµίσεις.
Είπαµε, λοιπόν, στην κ. Παπανάτσιου κατά τη συζήτηση στην
Επιτροπή, «γιατί, βρε αδερφέ, δεν βγάζεις έξω από τα νοµικά
πρόσωπα τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις οντότητες, τις
οµόρρυθµες εταιρείες, που είναι ατοµικές επιχειρήσεις, να πάνε
στις εκατόν είκοσι δόσεις, που είναι απλό; Δεν έχει κανένα πρόβληµα πρακτικής εφαρµογής. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι
µια πρόταση πολύ καθαρή».
Μία άλλη πρόταση πολύ καθαρή: να βάλετε πλαφόν στα νοµικά πρόσωπα, τον τζίρο. Εµείς το είχαµε βάλει το 2014 -σας θυµίζω- και το καταργήσατε εσείς τον Μάρτιο του 2015. Και µετά
µας φέρατε µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την ρύθµιση που απαλλάξατε µερικούς µεγαλόσχηµους, διακόσιους πενήντα, έχει πει η κ. Βαλαβάνη, κατά τον απολογισµό της, από τα
πρόστιµα για το λαθρεµπόριο, εσείς και ο κ. Τσακαλώτος, Αναπληρωτής Υπουργός ήταν τότε, δεν είναι άµοιρος ευθυνών.
Σας έχουµε κάνει, λοιπόν, προτάσεις να τα βελτιώσετε αυτά,
για να έχουν αποτέλεσµα. Εµείς είπαµε και στην επιτροπή ότι ψηφίσαµε «ναι» επί της αρχής, διότι θέλουµε ακόµα και ένα ευρώ
να ωφεληθεί ένας άνθρωπος ή µία µικρή χαραµάδα ελπίδας να
ανοίξει, να µην τον απογοητεύσουµε. Αλλά οι ρυθµίσεις που φέρνετε είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων.
Άρα, θα περιµένουµε µέχρι το τέλος της συζήτησης µην τυχόν,
όπως µας είπε η κ. Παπανάτσιου και επειδή µε ακούει και ο Τσακαλώτος, έχει την πολιτική ισχύ ο ίδιος απέναντι στους δανειστές
και στην ΑΑΔΕ να επιχειρηµατολογήσει, γιατί για τις µικρές επιχειρήσεις, τις οµόρρυθµες εταιρείες ή και τις ανώνυµες κεφαλαιουχικές µέχρι ένα επίπεδο τζίρου πιστεύουµε µπορεί να πάµε
στις εκατόν είκοσι. Και θα περιµένουµε να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για να κλείσω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά θα
µπορούσε να πει κανένας µε δύο σηµεία θα αναφερθώ στην τροπολογία. Το ένα είναι η τροπολογία.
Η κ. Γεννηµατά, λοιπόν, παρεµβαίνοντας την Παρασκευή κατά
τη συζήτηση της πρότασης µοµφής, προκειµένου να επαναφέρει
τη συζήτηση στα πραγµατικά προβλήµατα της χώρας απέναντι
στο τοξικό κλίµα, αυτό της κοτερολογίας, είπε: «Αφήστε τα αυτά
και ελάτε εδώ να ψηφίσουµε πέντε προτάσεις που αποτελούν
µέρος των προτάσεων νόµου που έχουµε καταθέσει στη Βουλή
και που ο κ. Βούτσης σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση, κατά παράβαση του Κανονισµού, δεν φέρνει να συζητήσουµε».
Εγώ θυµάµαι και επί κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και επί
κυβερνήσεων δικών µας συζητούσαµε εδώ στη Βουλή προτάσεις
της Αντιπολίτευσης, προτάσεις νόµου. Λοιπόν, δεν τις έφερε η
Κυβέρνηση να τις συζητήσουµε και επανέλαβε η κ. Γεννηµατά
πέντε από τις σαράντα προτάσεις µας που έχουµε καταθέσει:
Πρώτον, την έκπτωση, να µην µειωθεί το αφορολόγητο. Είναι
πρόταση νόµου -κύριε Βρούτση, την έχουµε καταθέσει από τον
Νοέµβριο του 2018, µε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, για να
µην µπερδευόσαστε να γράφετε το λέω-.
Να απαλλάξουµε τους νέους επαγγελµατίες από φόρους και
εισφορές.
Είναι η πρόταση για να δώσουµε κίνητρα προσλήψεων.
Είναι η τριετής στεγαστική συνδροµή στα νέα ζευγάρια. Είναι
η ελάχιστη σύνταξη των 500 και των 700 ευρώ στα ζευγάρια.
Είναι να µειώσουµε τον φορολογικό συντελεστή για τα αγροτικά εισοδήµατα και να δώσουµε κίνητρα στους συνεταιρισµούς
και στις οµάδες παραγωγών.
Την έχετε στα χέρια σας. Αν ανατρέξτε στα αρχεία της Βουλής, υπάρχουν και οι σχετικές εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Και τελειώνω µε τούτο. Μου έκανε εντύπωση ότι οι Υπουργοί
που παρενέβησαν πριν τους εισηγητές δεν αναφέρθηκαν στην
τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τα
πολιτιστικά µνηµεία. Φαντάζοµαι, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ την
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έχετε στα χέρια σας. Ελπίζω να έχει να έρθει η κυρία Υπουργός
να την παρουσιάσει, η κ. Μυρσίνη Ζορµπά, η οποία δεν κατάλαβε
σε ποια Κυβέρνηση µπήκε.
Διότι, όταν καταγγείλαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο
κ. Τσακαλώτος µε υπογραφή του µεταβίβασε τα δέκα χιλιάδες
εκατόν δεκαεννιά ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου στο υπερταµείο, η κ. Ζορµπά έλεγε ότι είναι κατοχυρωµένα τα ακίνητα που
ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισµού και οι αρχαιολογικοί χώροι
και µετά από έρευνα είπε ότι αφαίρεσε δύο χιλιάδες εξακόσια
περίπου. Και έρχεται εδώ µε την τροπολογία τώρα να µας πει ότι
αυτά δεν είναι διαπραγµατεύσιµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, όταν εµείς καταγγέλλαµε την Κυβέρνηση, είχαµε απόλυτο δίκιο. Και έρχεται τώρα να το επιβεβαιώσει η κ. Μυρσίνη
Ζορµπά, η οποία –επαναλαµβάνω- δεν κατάλαβε σε ποια Κυβέρνηση µπήκε.
Εν πάση περιπτώσει, µία και υποτίθεται ότι έχετε και µία στοιχειώδη δηµοκρατική ευαισθησία, σας λέω το εξής απλό:
Ζητάµε, κύριε Υπουργέ, µία και είστε εδώ σήµερα, εδώ και
οκτώ µήνες, να µας φέρετε τον κατάλογο των δέκα χιλιάδως εκατόν δέκαεννέα ακίνητων µέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
Έχω καταθέσει ερωτήσεις, εγώ και η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, καθώς και επίκαιρες ερωτήσεις. Γιατί το κρύβετε; Έχετε κάνα
λόγο να το κρύβετε, να µάθει ο ελληνικός λαός ποια είναι τα δέκα
χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα ακίνητα που υποθηκεύσατε στο υπερταµείο; Νοµίζω ότι προσωπικά δεν έχετε κανέναν λόγο -και θα
σας στιγµατίσει, εάν δεν το κάνετε, διότι, ξέρετε, οι κυβερνήσεις
φεύγουνε, αλλά η αγάπη µένει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέω ότι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά.
Νέα εξαπάτηση του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να υπάρξει.
Το τίµηµα θα το εισπράξετε στις 26 του Μάη, όπου προσδοκούµε
το Κίνηµα Αλλαγής να αναδειχθεί ο καθοριστικός παράγοντας
των εξελίξεων και να σηµατοδοτηθεί το πρώτο βήµα της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό όµως πώς θα γίνει;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Χρειάζεται µια απάντηση. Ο κ. Κουτσούκος ανέφερε το όνοµά µου
σε ένα τέταρτο περισσότερο από ό,τι η συγχωρεµένη µάνα µου
το έκανε σε δύο εβδοµάδες, οπότε νοµίζω ότι δικαιούµαι να
απαντήσω.
Κοιτάξτε, στα ορθόδοξα οικονοµικά, όχι στα δικά µας τα αριστερίστικα και αυτά, προσπαθείς να ικανοποιήσεις ανάγκες µε
έναν οικονοµικό προϋπολογισµό. Προφανώς και εγώ θα µπορούσα να φέρω τον ΦΠΑ σε όλα, να γυρίσει εκεί. Προφανώς θα
µπορούσα να ψηφίσω τη δική σας τροπολογία.
Προφανώς η κ. Αχτσιόγλου θα µπορούσε να φέρει την πλήρη,
ακόµα περισσότερο για όλους. Αλλά έχουµε έναν δηµοσιονοµικό
περιορισµό. Συγχρόνως που κάναµε αυτά, κάναµε τα πράγµατα
για την Ειδική Αγωγή, µειώσαµε τις κοινωνικές εισφορές στους
αυτοαπασχολούµενους και έχουµε κάνει και άλλα και άλλα κι
άλλα πράγµατα. Άρα, εµείς λέµε, αυτός είναι ο δηµοσιονοµικός
χώρος, αυτό µπορούµε να κάνουµε για την εστίαση τώρα. Θα
δούµε τι θα µπορούµε να κάνουµε του χρόνου. Αυτό µπορούµε
να κάνουµε για τις συντάξεις φέτος. Θα δούµε τι θα κάνουµε του
χρόνου. Αλλά υπάρχει ένας υπολογισµός, ένας εισοδηµατικός
περιορισµός. Μόνο ο Άγα Χαν -και σας θα σας πω αυτή την ιστορία- όταν ο Σάµιουελσον, ίσως ο µεγαλύτερος οικονοµολόγος
της ορθόδοξης σχολής, είχε φοιτητή τον Αγά Χαν, που είχε κάποια δισεκατοµµύρια –για όποιον δεν ξέρει ποιος είναι ο Αγά
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Χαν- τον ρωτάει και του εξηγεί ο Σάµιουελσον ότι η οικονοµική
θεωρία είναι πώς να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες µε οικονοµικό
περιορισµό, του λέει «Και πώς µπορούµε να το κάνουµε µε τα οικονοµικά, όταν δεν υπάρχει οικονοµικός περιορισµός;»
Ε, δυστυχώς για εµάς, υπάρχει οικονοµικός περιορισµός. Να
µας απαντήσετε εσείς πόσος θεωρείτε είναι ο χώρος το 2019;
Να µας απαντήσετε εσείς, κύριε Δένδια και κύριε Βρούτση,
πόσος είναι ο χώρος για εσάς το 2019; Γιατί αυτό που ανάγγειλε
ο κ. Μητσοτάκης το κοστολογήσαµε εµείς, ο κ. Χουλιαράκης, και
δεν µας έχετε απαντήσει, για πέντε δισεκατοµµύρια.
Πείτε µας, πόσος είναι ο χώρος του 2019 για εσάς, µε τα δικά
σας οικονοµικά στοιχεία, και µετά εµείς θα δούµε εάν έχουµε
κάνει καλή αναδιανοµή ή εάν εσείς έχετε κάτι καλύτερο, αλλά
όχι έτσι, να κάνετε τέτοιες τροπολογίες και να λέτε ότι «εµείς θα
κάνουµε τον ΦΠΑ ή όλα τα πράγµατα». Έτσι δεν είναι; Αυτό είναι
το πρώτο.
Δεύτερον, δεν έχετε καταλάβει το σχέδιο για το 2020 και µετά.
Μία ερώτηση και µετά θα το συζητήσουµε ξανά, όταν επανέλθουν οι Βουλευτές σας για να το ξανασυζητήσουµε. Μειώνει τη
λιτότητα ή δεν τη µειώνει; Αυτό είναι το ερώτηµα. Με αυτόν τον
εγγυηµένο λογαριασµό, µε αυτό το σχέδιο που το συζητάµε εδώ
και το βάζουµε στη συζήτηση, γιατί είστε αρνητικοί; Μειώνει ή
δεν µειώνει τη λιτότητα για το 2020, το 2021 και το 2022; Αυτή
είναι η ερώτηση. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Αυτό ενδιαφέρει
τους πολίτες που µας ακούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, παρακαλώ. Συγγνώµη που σας διακόπτω, αλλά
διαµαρτύρονται οι επόµενοι αγορητές ότι δεν εφαρµόζουµε τον
Κανονισµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, είναι διαδικασία αυτή, κύριε Πρόεδρε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τριάντα δευτερόλεπτα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε και
µετά ξανατοποθετείστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι δυνατόν να µιλάτε σε καθέναν
οµιλητή;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
µιλώ σε κάθε οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας δίνω ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για τον
Πέδρο Σάντσεθ δεν είπατε όλα όσα είπα. Είπα ότι ο Πέδρο Σάντσεθ κατέβηκε στις εκλογές µε δύο προτάγµατα. Ένα εναντίον
της ακροδεξιάς και δεύτερο υπέρ της ισότητας και ενάντια προφανώς της ανισότητας. Δεν κατέβηκε µε τη στρατηγική ήττα των
Podemos. Έτσι δεν είναι; Δεν κατέβηκε µε τη στρατηγική ήττα
και γι’ αυτό θέλει να κάνει τώρα συµµαχία µε τους Podemos.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τι λέτε
τώρα, κύριε Κεγκέρογλου; Μου απαντάτε κάτι σοβαρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το ίδιο
κάνετε εσείς; Εσείς κάνατε ως στρατηγική ήττα της Δεξιάς, για
να µην γυρίσει η Ακροδεξιά; Αυτό κάνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριοι συνάδελφοι, επειδή υπάρχουν διαµαρτυρίες και είναι δίκαιες και επικαλούνται τον Κανονισµό, θα επαναλάβω ότι ο Κανονισµός λέει ότι
οι αγορητές δεν διακόπτονται από κανέναν. Εάν ο Υπουργός
θέλει να διορθώσει κάτι, για µισό λεπτό µπορεί να παρέµβει, όχι
όµως να κάνει οµιλία. Μετά τοποθετείται ο Υπουργός και απαντά
συνολικά σε όλους. Αυτό λέει ο Κανονισµός. Μετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κρίνουν τον Υπουργό ή τοποθετούνται και
αυτοί. Αυτό λέει ο Κανονισµός. Εάν αρχίσουµε και διακόπτονται
οι αγορητές, οι αγορητές δευτερολογούν κ.λπ., που έχουν και
αυτοί δευτερολογία, δεν θα προχωρήσουµε. Θερµή παράκληση:
Να ακολουθήσουµε τον Κανονισµό.
Επειδή, όµως, κύριε Κουτσούκο, κάναµε το πρώτο, θα σας
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δώσω ένα λεπτό, όχι παραπάνω, για να µπούµε στα πλαίσια του
Κανονισµού. Διαφορετικά, είµαστε όλοι εκτός του Κανονισµού
της Βουλής.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους. Όµως, µια και προηγήθηκε αυτή η αντιπαράθεση, αυτός
ο διάλογος µε τον κ. Βρούτση, δικαιούµαι και εγώ να µιλήσω.
Κύριε Υπουργέ, είναι κοινοβουλευτικό και πολιτικό σας καθήκον να µελετήσετε την πρόταση νόµου που έχουµε καταθέσει και
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που τη συνοδεύει, αντί να µε ρωτάτε εµένα για το κόστος. Εσείς πρέπει να
έρθετε εδώ, να τη φέρετε ως έχετε υποχρέωση από τον Κανονισµό της Βουλής και να τη συζητήσουµε µε βάση την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Εγώ λέω, λοιπόν, ότι το κόστος της πρότασής µας είναι στα
όρια του δηµοσιονοµικού περιθωρίου και αγγίζει την επαναδιαπραγµάτευση του 3,5%. Μια σοβαρή συζήτηση επιβάλλεται να
γίνει εδώ στη Βουλή και όχι να κρυβόσαστε.
Δεύτερο σηµείο. Τα 5,5 δισεκατοµµύρια που βάζετε ενέχυρο,
κύριε Υπουργέ, τα έχετε προεισπράξει. Άρα, είναι λιτότητα που
την πλήρωσε ο κόσµος. Γι’ αυτό σας λέω, λοιπόν, ότι κάνετε τους
τζάµπα µάγκες, ενεχυριάζοντας τους φόρους και τις εισφορές.
Τρίτο σηµείο. Εµείς πήγαµε στη Μαδρίτη, υπογράψαµε τη Διακήρυξη της Μαδρίτης για το τέλος της λιτότητας µε τον Πέδρο
Σάντσεθ και τον Φρανς Τίµερµανς και έχουµε µία καθαρή πολιτική πρόταση. Εσείς µπορείτε να µας πείτε µε ποιους είστε στην
Ευρώπη, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, να µην απαντήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν µπορείτε να µας πείτε. Σε θολά
νερά ψαρεύετε και ο κ. Σάντσεθ σας είχε καταγγείλει για τον λαϊκισµό σας. Αυτά ως απάντηση, λοιπόν, για τα όσα συµβαίνουν
στην Ισπανία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Σαχινίδης, ειδικός αγορητής της
Χρυσής Αυγής, για δεκαπέντε λεπτά και παρακαλώ να µείνουµε
στον Κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αποχωρήσει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος,
µία διευκρίνιση, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, κύριε Σαχινίδη, διάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είναι µια βασική ερώτηση, δεν είναι
κάτι άλλο, ούτε προσβάλλω ούτε τίποτα άλλο.
Κύριε Υπουργέ, είπατε προηγουµένως ότι πετύχατε τη µείωση
των αυτοαπασχολούµενων. Εάν ήταν µια λάθος έκφραση, θα ήθελα µια διευκρίνιση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
τις κοινωνικές εισφορές για τους απασχολούµενους. Ήταν ένα
νοµοσχέδιο που πέρασε τον Φλεβάρη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ήθελα τη διευκρίνιση, γιατί εάν περηφανεύεστε για τη µείωση των αυτοαπασχολούµενων, αλίµονο,
καήκαµε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
για τις κοινωνικές εισφορές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αναφερθήκατε στην πρωτολογία σας
και µας είπατε ότι τα έχετε φτιάξει όλα ρόδινα. Αλήθεια, µήπως
ζείτε σε άλλη χώρα;
Επίσης είπατε ότι είστε ανοιχτοί σε κάθε είδους διάλογο. Ήθελα να δω έως πού φτάνουν οι δηµοκρατικές σας ευαισθησίες.
Θα µπορούσατε να κάτσετε σ’ ένα τραπέζι και να έχετε απέναντι
τη Χρυσή Αυγή, για να συζητήσουµε επί παντός επιστητού για
την ανεργία και για όλα αυτά; Φυσικά και όχι.
Επίσης στην ακρόαση φορέων στην επιτροπή ο Υφυπουργός
Εργασίας, ο κ. Πετρόπουλος, αναφέρθηκε στην καλή πορεία της
οικονοµίας. Η καλή πορεία, φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, συνδέεται και µε επενδύσεις και µε ανάπτυξη. Πού ακριβώς έχουν συµ-
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βεί αυτά και δεν τα έχουµε καταλάβει;
Σε πλήρη, λοιπόν, εξέλιξη η προεκλογική περίοδος και η Κυβέρνησή σας βρίσκεται σε µια διαδικασία διαχείρισης του εκλογικού σώµατος, δεδοµένης της αδιαµφισβήτητης µείωσης του
εκλογικού σας ποσοστού. Ο µόνος τρόπος για να επιβιώσετε πολιτικά είναι η ψήφιση νοµοσχεδίων όπως το σηµερινό.
Τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο λαός µας είναι
δεδοµένα. Αποδεικνύονται από πλήθος στατιστικών µελετών,
από την υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα, τη συνταξιοδοτική ανασφάλεια, αλλά προπαντός αποδεικνύεται από
την αδυναµία των Ελλήνων φορολογουµένων να είναι συνεπείς
έναντι των οικονοµικών τους υποχρεώσεων στο µνηµονιακό κράτος που έχουν διαµορφώσει άπασες οι πολιτικές πτέρυγες του
λεγόµενου συνταγµατικού τόξου.
Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα τη διόγκωση του χρέους
των φυσικών και νοµικών προσώπων έναντι των κρατικών ταµείων και εννοούµε κυρίως τις οφειλές που αφορούν τα ασφαλιστικά ταµεία και τη φορολογική διοίκηση, τις εφορίες, τα τελωνεία κ.λπ..
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία που έχουµε, αυτές οι οφειλές
στο σύνολό τους ανέρχονται στα 130 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πρόκειται, φυσικά, για ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο διογκώθηκε
κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων
εφαρµόστηκαν διάφορες αντικοινωνικές και αντεθνικές πολιτικές
οικονοµικής λιτότητας, οι οποίες επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι κάνει, λοιπόν, σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε το παρόν νοµοθέτηµα; Η απάντηση είναι πλήρως κατανοητή. Επιχειρεί να µαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο χρήµα, προτείνοντας ορισµένες, υποτίθεται, ευνοϊκές διατάξεις ρυθµίσεως οφειλών.
Η ανωτέρω διαπίστωση προκύπτει από το σύνολο του νοµοσχεδίου, το οποίο χωρίζεται σε τρία µέρη και απαρτίζεται από
118 άρθρα. Το πρώτο περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν ρυθµίσεις οφειλών έναντι των ασφαλιστικών ταµείων. Το δεύτερο
αποτελείται από διατάξεις που αφορούν διαδικασίες ρύθµισης
οφειλών έναντι της φορολογικής διοικήσεως και στο τρίτο µέρος
περιέχονται οι διατάξεις για τη ρύθµιση οφειλών για τους ΟΤΑ.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να καταγγείλουµε τη διαδικασία, η
οποία έλαβε χώρα στα πλαίσια των συνεδριάσεων των επιτροπών
που ανέφερα και στην αρχή. Από τους τριάντα και πλέον φορείς,
οι οποίοι κλήθηκαν, εµφανίστηκαν τελικά είκοσι τρεις. Και αυτό
για τον δήθεν λόγο της διαδικασίας του επείγοντος, δυνάµει της
οποίας έλαβε χώρα η επεξεργασία του νοµοσχεδίου.
Επί του προκειµένου, όµως, δεν παρέστη ο εκπρόσωπος της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και το είπα και στην τελευταία συνεδρίαση των επιτροπών, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην
αρµόδιος για να καταθέσει τα ακριβή οικονοµικά στοιχεία αναφορικά µε τις οφειλές και τους ρυθµούς αποπληρωµής τους.
Μάλιστα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ -φαντάζοµαι και όλο το υπόλοιπο συνταγµατικό τόξο- είναι µε τους
πολλούς και όχι µε τους λίγους. Εµείς είµαστε σίγουρα µε τους
πολλούς και µε τον απλό Έλληνα πολίτη. Εάν εσείς δεν είστε µε
τους λίγους, σύσσωµο το συνταγµατικό τόξο, προκαλώ και τον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να
µας πουν γιατί κανείς µα κανείς δεν αναφέρθηκε στις επικαιροποιηµένες λίστες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, οι
οποίες επικαιροποιήθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2018.
Θα σας τα πω αναλυτικά. Δεν προσήλθε εκπρόσωπος, λοιπόν,
στην ακρόαση των φορέων. Προφανώς ο λόγος που δεν ήρθε
εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ήταν ότι
γνώριζε τις ερωτήσεις που θα του απευθύναµε. Με στατιστικά
στοιχεία, λοιπόν, αρχεία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων, τα οποία, όπως σας είπα και πριν, είχαν επικαιροποιηθεί
τελευταία φορά στις 3-10, προκύπτει ότι το 87,5% των οφειλετών, περίπου δηλαδή τρεισήµισι εκατοµµύρια οφειλέτες, χρωστούσαν µόλις το 2,3% των οφειλών, δηλαδή µόνο 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντίθετα, εβδοµήντα εννέα µεγαλοοφειλέτες µε
χρέη πάνω από 100 εκατοµµύρια οφείλουν συνολικά το 32,7%,
δηλαδή 34 δισεκατοµµύρια ευρώ. Άλλοι, όµως, χίλιοι εκατόν πενήντα τέσσερις οφειλέτες, οι οποίοι έχουν χρέη από 10 µέχρι και
100 εκατοµµύρια ευρώ, οφείλουν 28,3% των χρεών, δηλαδή 29
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δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το ερώτηµα που µένει αναπάντητο είναι: Ποιοι είναι όλοι αυτοί;
Ποιοι είναι αυτοί οι χίλιοι διακόσιοι τριάντα τρεις και πλέον οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν 63 δισεκατοµµύρια ευρώ; Τι µέτρα
σκέφτεται να πάρει η ανεξάρτητη αρχή και η Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση ούτε που µας απάντησε. Δεν έχετε να πάρετε απολύτως
κανένα µέτρο. Δεν θέλετε να πάρετε.
Αυτό που έχω στα χέρια µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος. Είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε. Είναι αναρτηµένο στο διαδίκτυο. Είναι ο κατάλογος
των οφειλετών. Είναι ο κατάλογος των οφειλετών φυσικών προσώπων. Ξεκινάει µε όσους χρωστούν από 150.000 ευρώ και φτάνει στον πρώτο που χρωστάει 472 εκατοµµύρια ευρώ.
Εάν θέλετε και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µε τους πρώτους δώδεκα εξ αυτών, αν εισπράξετε τα
χρήµατα, µπορείτε να χαρίσετε τα χρήµατα για τους υπόλοιπους
τρεισήµισι εκατοµµύρια οφειλέτες. Δείτε τον. Εδώ είναι ο κατάλογος. Είναι στη διάθεση οποιουδήποτε. Και να φανταστείτε ότι
ο κατάλογος νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου είναι διπλάσιος από αυτόν. Εδώ είναι µόνο οι οφειλέτες µε τα ΑΦΜ τους,
τις εταιρείες τους, τις διευθύνσεις, πόσα χρωστάνε στον ΕΦΚΑ,
πόσα χρωστάνε στα τελωνεία και πόσα χρωστάνε στις ΔΟΥ. Δεν
είναι προσωπικά δεδοµένα. Με νόµο µπορούν και αναρτώνται
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Αποδείξτε µας ότι θέλετε να είστε µε τους πολλούς.
Αυτοί εδώ που κρατάω στα χέρια µου είναι οι λίγοι, κύριοι. Αυτούς προστατεύετε όλο το συνταγµατικό τόξο. Δεν µπορεί δώδεκα άτοµα να χρωστάνε όσα χρωστάει ο υπόλοιπος ελληνικός
λαός και καµµία µα καµµία κυβέρνηση µέχρι σήµερα να µην έχει
κάνει κάτι.
Αυτή είναι µία ακόµα ένδειξη της σκοπούµενης εκ µέρους της
Κυβέρνησης επιτάχυνσης των διαδικασιών, φυσικά όµως σε
λάθος χρόνο. Και λέµε σε λάθος χρόνο, διότι αυτές τις ρυθµίσεις
που κάνετε σήµερα θα µπορούσατε ως ΣΥΡΙΖΑ να τις έχετε φέρει
εβδοµάδες πολλές πριν. Ο λόγος που δεν το κάνατε είναι καθαρά πολιτικός και αφορά καταφανώς την πολιτική εκµετάλλευση και το πιθανό κέρδος που τυχόν θα αποκοµίσετε σε µια
στηµένη σικέ κόντρα µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Επί της ουσίας, τώρα, του νοµοσχεδίου, ως Χρυσή Αυγή αξιολογούµε θετικά τις όποιες διατάξεις εξασφαλίζουν οικονοµική διευκόλυνση στον ελληνικό λαό, αλλά επαναλαµβάνουµε ότι δεν
πρέπει σε καµµία περίπτωση ο λαός µας να πέσει στην παγίδα
που του στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ των επιδοµάτων, της εθνικής
µειοδοσίας και των κοινωνικών αναταραχών. Δεν ξεχνάµε ότι
αυτή η Κυβέρνηση ξεπούλησε τη Μακεδονία και συνεχίζει ακάθεκτη την αντεθνική της πολιτική στα ελληνοτουρικά θέµατα.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 30, το οποίο δεν
θα το υπερψηφίσουµε και οι λόγοι είναι πολύ απλοί. Αναφέρεται
σε έξοδα κηδείας και αποτέφρωσης. Ενώ είναι θετικό εις ό,τι
αφορά τα προβλήµατα που ρυθµίζονται σχετικά µε τα έξοδα κηδείας και την απόδοσή τους στους συγγενείς των θανόντων,
υπάρχουν τρία ζητήµατα τα οποία µας αναγκάζουν να πούµε
«παρών» στο συγκεκριµένο άρθρο.
Πρώτον, το έχουµε πει επανειληµµένα, για λόγους αρχής είµαστε αντίθετοι στην κάλυψη των εξόδων σε περιπτώσεις αποτέφρωσης, διαδικασία η οποία είναι παντελώς ξένη µε τα ήθη και
την ορθόδοξη πίστη µας.
Δεύτερον, από επικοινωνία που είχαµε µε τον συγκεκριµένο
επαγγελµατικό κλάδο, µας είπαν ότι δεν έχει αναδροµική ισχύ.
Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι δεν µπορούν να εισπράξουν απλήρωτα τιµολόγια οι άνθρωποι µε τα γραφεία τελετών, τα οποία
έχουν µέχρι και αριθµό πρωτοκόλλου. Η µη πληρωµή αυτών των
τιµολογίων αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις του πρώην ΟΓΑ και
το φαινόµενο παρατηρείται εντονότερα σε περιοχές της δυτικής
Στερεάς Ελλάδος.
Και τρίτον, υπήρξε µια σταδιακή αύξηση από 9%, σε 13% και
σε 24% στον ΦΠΑ στα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών των γραφείων τελετών. Δεν µειώνεται ο ΦΠΑ για τα γραφεία τελετών µε
καµµία ρύθµιση στο παρόν σχέδιο νόµου.
Δεν θα µπορούσε, λοιπόν, να λείπουν από το νοµοσχέδιο και
οι διατάξεις οι οποίες πλήττουν τις πολύτεκνες οικογένειες µε το
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δηµογραφικό πρόβληµα, το οποίο, δυστυχώς, βρίσκεται αυτή τη
στιγµή στο ζενίθ. Το κατά τα άλλα κοινωνικό προφίλ που θέλετε
να παρουσιάσετε ως ΣΥΡΙΖΑ καταπίπτει καθηµερινά στα µάτια
των πολυτέκνων. Ο εκπρόσωπος της ΑΣΠΕ ήταν σαφής και καυτηρίασε τις διατάξεις του άρθρου 76 και το άρθρο 98. Σχετικά
µε το άρθρο 76, µε τον τρόπο απόδειξης της πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων ειδικών κατηγοριών, είπε ότι η ρύθµιση αυτή
δεν έχει απολύτως κανένα νόηµα. Το µόνο που επιτυγχάνεται
είναι ότι θα την εκµεταλλευτούν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν την
πολυτεκνική ιδιότητα για να τοποθετούνται σε θέσεις πολυτέκνων, µε αποτέλεσµα να προσφεύγουν στο διοικητικό εφετείο,
να δικαιώνονται και η υπηρεσία να παίρνει δύο άτοµα, αντί για
έναν.
Εδώ, µάλιστα, έχω να καταθέσω στα Πρακτικά µία επιστολή
από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, Πρόεδρος της οποίας ήταν ο κ. Θεοτοκάτος, ο οποίος είχε έρθει και
στους φορείς. Η επιστολή έχει αριθµό πρωτοκόλλου 312 και µάλιστα οι πολύτεκνοι ζητούν την απόσυρση του άρθρου 76.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα κατάλογο, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο άρθρο 98 για τη ρύθµιση των οφειλών προς τις εφορίες
καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής και υπολογισµού των δόσεων και των ποσών αυτών. Εδώ πάλι θίγονται οι πολύτεκνοι. Μεταξύ άλλων, το νοµοσχέδιο δίνει µειωµένο συντελεστή σε αυτούς
που έχουν ένα παιδί µε µία µονάδα, σε αυτούς που έχουν δύο
εξαρτώµενα τέκνα δίνει δύο µονάδες και σε αυτούς που έχουν
τρία και πάνω δίνει τρεις µονάδες. Δηλαδή, µας βάζει στην ίδια
θέση αυτών που έχουν τέσσερα, δεκατέσσερα ή είκοσι τέσσερα
παιδιά.
Αυτοί είστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία απολύτως µέριµνα για
τους πολύτεκνους Έλληνες και δεκάδες ρυθµίσεις υπέρ µόνο
όσων έχουν µπει παράνοµα στην πατρίδα µας. Εκατοντάδες εκατοµµύρια παροχών στους παράνοµους αλλοδαπούς, τη στιγµή
που η ελληνική οικογένεια πασχίζει µε κάθε τρόπο να παραµείνει
ζωντανή. Και έχετε το θράσος να διοργανώνετε παράτες, πανηγυρικού τύπου εκδηλώσεις, για να διαφηµίσετε το ανύπαρκτο
κοινωνικό σας έργο της διαφθοράς και των κατευθυνόµενων κυβερνήσεων, τη δηµοκρατία της φτωχοποίησης και των επιδοµάτων και διαµορφώνετε την κοινή γνώµη κατά τη βούληση των
εντολέων σας. Αυτοί, εν συνεχεία, δρέπουν τους καρπούς της
µεταλλαγµένης πολιτικής που όλοι εσείς του δηµοκρατικού τόξου ασκείτε.
Όσο και τις συντάξεις και το αφήγηµα της δέκατης τρίτης σύνταξης, τι ακριβώς πετύχατε; Θα σας πούµε εµείς τι κάνατε. Να
δηµιουργήσετε µια ψευδαίσθηση στους πολίτες ότι η οικονοµία
πάει καλά, για να µπορέσετε να υφαρπάξετε για άλλη µία φορά
την ψήφο τους. Όµως, δεν τους λέτε ότι έρχονται αυξήσεις σε
αγαθά πρώτης ανάγκης. Αυτά τα µαντάτα τα αφήνετε για µετά ή
µάλλον θέλετε να τα επωµιστεί η επόµενη κυβέρνηση, για να εκµεταλλευτείτε το πολιτικό κόστος.
Εκτός αυτής της αναµφισβήτητης πολιτικής ερµηνείας, τι
έχετε να µας πείτε για έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό συνταξιούχων, οι οποίοι, εξαιτίας των οφειλών τους στα ασφαλιστικά
ταµεία και των µνηµονιακών νόµων, λαµβάνουν πενιχρές συντάξεις και φυτοζωούν; Μιλάµε ότι υπάρχουν συµπολίτες µας συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν 100 ευρώ σύνταξη την τελευταία
τετραετία. Άλλο παράδειγµα πενιχρών συντάξεων προκύπτει µε
το ζήτηµα των συντάξεων λόγω θανάτου. Η αλήθεια είναι ότι ο
επανυπολογισµός, η µείωση του ποσοστού και η µείωση µέσω
της προσωπικής διαφοράς οδήγησε ταµεία όπως το ΙΚΑ, το
ΤΕΒΕ και άλλα να δίνουν συντάξεις θανάτου ακόµη και κάτω από
150 ευρώ. Αυτό, λοιπόν, έκανε την Κυβέρνηση να καθορίσει την
κατώτατη σύνταξη στα 360 και στα 384 ευρώ. Έτσι, όµως, δηµιούργησε µια νέα αδικία, και αυτό είναι που επισηµαίνουµε, κυρίως για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ πριν και µετά τον
νόµο 4387. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ και των
λοιπών µνηµονιακών κοµµάτων.
Εν κατακλείδι, ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή είναι εδώ για
να διεκδικήσει στο όνοµα των Ελλήνων πολιτών τα αυτονόητα:
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Την αξιοπρέπεια, την υποστήριξη της οικογένειας και την υπεράσπιση των συµφερόντων των Ελλήνων εργαζοµένων, οι οποίοι
από τη µια αντιµετωπίζουν τον εφιάλτη της ανεργίας, εξαιτίας
της µαζικής µετανάστευσης, παράνοµης σε συντριπτικό ποσοστό, και από την άλλη καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά
συγκριτικά µε τις δυνατότητές τους, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις παράλογες κρατικές απαιτήσεις.
Θα ψηφίσουµε τις διατάξεις που δίνουν µια ανάσα στους Έλληνες φορολογούµενους, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι συµφωνούµε µε την υποκριτική πολιτική της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Σερρών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μην ανησυχείτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρµόζει όλες τις δεσµεύσεις προς το κεφάλαιο και
µε το παραπάνω µάλιστα. Σας πήρε τη δουλειά, βλέπετε. Γι’ αυτό
τον χειροκροτούν, διότι αποδείχθηκε πιο αποτελεσµατικός από
ό,τι εσείς για την ικανοποίηση των αξιώσεων τους.
Τώρα, µπροστά στις εκλογές, η Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε
µία προσπάθεια να καλλιεργήσει τη γνωστή απάτη του µικρότερου κακού. Ενώ συνέχισε να φορτώνει στην εργατική τάξη, στους
αυτοαπασχολούµενους και στα παιδιά τους την κρίση και το
χρέος, που δεν είναι δικά τους, µε το τρίτο µνηµόνιο, ενσωµατώνοντας τα δύο προηγούµενα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε τους πάνω από χίλιους υφαρπαστικούς που τσάκισαν τη
ζωή τους, τώρα εξαγγέλλει τα λεγόµενα «θετικά µέτρα».
Προσπαθείτε να περάσετε, κύριοι, κλίµα ανοχής, υποµονής
στον λαό. Τον εξαπατάτε µε τη δήθεν επιλογή της σταδιακής
επαναφοράς των δικαιωµάτων, ενώ από την άλλη, καθησυχάζετε
τους µονοπωλιακούς και επιχειρηµατικούς οµίλους ότι δεν θα ξεφύγετε ούτε ένα ευρώ από αυτά που έχετε συµφωνήσει και δεσµευτεί απέναντι τους, ότι δεν θα ανατρέψετε τις µεταρρυθµίσεις.
Επιχειρείτε να δηµιουργήσετε εκείνο το κλίµα, έτσι ώστε να
σας να σας δοθεί συγχωροχάρτι για τη µεγάλη απάτη, για τη µεγάλη έφοδο στο εισόδηµα και τη ζωή του λαού, ώστε να συνεχίσετε τις µεταρρυθµίσεις, τις ανατροπές δηλαδή που σας υποδεικνύουν οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών οµίλων και βέβαια, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, τα παιδιά τους δεν
θα εξαπατηθούν. Έχουν πια πείρα από τη διαχείριση των αναγκών του κεφαλαίου, οποίο πρόσηµο και αν έχει αυτή, φιλελεύθερη, σοσιαλδηµοκρατική, αριστερή, πράσινη, όπως και αν ονοµαστεί. Όλοι υπηρετείτε το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, σαρώνοντας κάθε δικαίωµα, τσαλακώνοντας τη ζωή κάθε εργατικής
και λαϊκής οικογένειας.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς µιλούσατε για τη γενιά των 700 ευρώ
και τώρα είµαστε στη γενιά των 300 ευρώ. Πήρατε εκατό και δίνετε ένα. Και θέλετε να σας πουν και ευχαριστώ για τα έργα και
τις ηµέρες σας. Βέβαια, το ίδιο επιδιώκει και η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ, να ξεχάσουν τα θύµατά τους τον πόλεµο
που δέχτηκαν όσο ήταν στην κυβέρνηση, αλλά και την ολόπλευρη στήριξη στο τρίτο µνηµόνιο και σε κάθε µέτρο που στηρίζει τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Η Νέα Δηµοκρατία, επιδιώκοντας τη στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων, δεν παύει να προβάλλει ωµά την πρόθεσή της να
προχωρήσει, ικανοποιώντας αξιώσεις τους, αποδεικνύοντας ότι
είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος τους. Ο κ. Μητσοτάκης αντιλαµβα-
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νόµενος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει πάρει, όπως είπαµε, την µπουκιά
από το στόµα, υπερθεµατίζει σε αντιλαϊκά µέτρα προκειµένου να
γίνει αυτός ο εκλεκτός του κεφαλαίου. Μόνο έτσι µπορεί να εξηγηθεί η πρότασή του για επταήµερη εργασία, δήθεν µε τη θέληση των εργαζοµένων, όταν όλοι γνωρίζουν πως ο αυταρχισµός, η τροµοκρατία στους χώρους δουλειάς εκβιάζει αυτή τη
θέληση των εργαζοµένων.
Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να εκπλήσσεται και δεν µπορεί
να υποκρίνεται από αυτή τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί ο
ίδιος κατάργησε την κυριακάτικη αργία σε µία σειρά κλάδους,
πράγµα που σηµαίνει εφταήµερη εργασία και έχει τη δική του
αποφασιστική σφραγίδα.
Όλοι σας ικανοποιείτε τις αξιώσεις του κεφαλαίου. Το Εργατικό Δίκαιο για το οποίο έγινε λόγος, που δηµιουργήθηκε µε
σκληρούς αγώνες, το ανατρέψατε και έχετε δεσµευτεί για την
κωδικοποίηση, διευκολύνοντας την εργοδοσία να υλοποιήσει
όλες τις ανατροπές. Βέβαια, ποιες είναι αυτές; Είναι η δουλειά
σύµφωνα µε τις ανάγκες της παραγωγής και η απογείωσή του
διευθυντικού δικαιώµατος.
Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, όχι µόνο δεν συνιστούν καµµία
πραγµατική και ουσιαστική ανακούφιση για τον λαό και ιδιαίτερα
για τους απασχολούµενους, αλλά είναι και η άλλη όψη της κλιµάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης σε βάρος τους. Το νοµοσχέδιο
στοχεύει να θέσει ρυθµίσεις στο να νοµιµοποιήσουν τη συνέχιση
αυτής της πολιτικής στη συνείδηση του λαού. Η σηµερινή εξαθλίωση δεν αλλάζει µε µερικά ψίχουλα ανακούφισης. Η εξαθλίωση δεν µπορεί να αλλάξει όσο η αιτία που τα γεννά παραµένει. Και η αιτία που τα γέννα είναι η ανάγκη των µεγάλων επιχειρήσεων να διασφαλίσουν και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη
τους.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι από
τα 55.000.000.000 ευρώ του κρατικού προϋπολογισµού, οι µεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν λιγότερα από 3.000.000.000 ευρώ.
Όλα τα υπόλοιπα, µέσα στα οποία βρίσκεται και το 1.000.000.000
ευρώ των µέτρων που εξήγγειλε για το 2019, θα βγουν από τις
τσέπες των µισθωτών, των αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, των αγροτών. Τα µέτρα ανακούφισης είναι ένα πολύ
µικρό κοµµάτι από την τεράστια κλοπή από όλες τις κυβερνήσεις, πριν της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σήµερα του
ΣΥΡΙΖΑ. Όσα παίρνετε από το λαό τα δίνετε στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, στην αποπληρωµή του χρέους που δεν
είναι δικό του.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να εµφανίσει ως κερδισµένους τους
εργαζόµενους. Το κεφάλαιο θα κερδίσει, όχι µόνο έµµεσα, αφού
τα µέτρα αποτελούν άλλοθι της πολιτικής που προωθεί η Κυβέρνηση υπέρ του, αλλά και άµεσα, αφού µεγάλο µερίδιο της χρηµατοδότησης πηγαίνει απευθείας στις τσέπες των οµίλων.
Να µιλήσουµε για την επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών; Τι συνιστά αυτή; Συνιστά άµεση επιχορήγηση για
τους µεγάλους οµίλους που θα βρουν φθηνότερη εργατική δύναµη και παράλληλα ένα επιπλέον κίνητρο για να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους εργαζόµενους µε δικαιώµατα µε νέους
χωρίς δικαιώµατα.
Μεγάλο µέρος της µείωσης του ΦΠΑ στην ενέργεια, µε βάση
και την τροπολογία, στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας
των µεγάλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, τόσο στη βιοµηχανία
όσο και στον τουρισµό. Οι λαϊκοί καταναλωτές θα ωφεληθούν
ελάχιστα. Βέβαια, να µη µιλήσουµε για την προκλητική εξαγγελία
υπεραπόσβεσης –θα τη φέρετε και αυτή- που εξαγγείλατε για
τους µεγάλους οµίλους, που αποτελεί ουσιαστικά µία νέα εκχώρηση τεράστιων νόµιµων φοροαπαλλαγών. Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση φορολογεί τον λαό µε τεκµαρτά εισοδήµατα και φοροαπαλλάσσει το κεφάλαιο µε τεκµαρτές ανύπαρκτες δαπάνες.
Η Κυβέρνηση φέρνει το επίδοµα των 300 ευρώ και για όσους
έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ φέρνει το επίδοµα των 500 ευρώ.
Αυτό το βαφτίζει «13η σύνταξη». Αυτό δεν µπορεί να αθωώσει τον
νόµο - λαιµητόµο του Κατρούγκαλου. Δεν µπορεί να ξεχαστεί ότι
καταργήσετε το ΕΚΑΣ που το έπαιρναν οι χαµηλοσυνταξιούχοι
ύψους 2,4 δισεκατοµµυρίων. Δεν µπορεί να ξεχαστεί ότι οι συνταξιούχοι έχασαν εκτός της 13ης και 14ης σύνταξης, πάνω από
τρεις συντάξεις από την κύρια και επικουρική από τις µειώσεις
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έως και 30% και 35% του νόµου Κατρούγκαλου. Τους επιστρέφετε ένα ποσό από τον κωδικό, κυρία Υπουργέ, που είναι για το
βοήθηµα εορτών. Αυτή είναι η εισήγηση στον ΕΦΚΑ. Αυτός είναι
ο κωδικός που θα καταβληθεί η λεγόµενη «13η σύνταξη». Θα
δοθεί από το βοήθηµα εορτών. Και εδώ, αποδεικνύεται, αποκαλύπτεται η υποκρισία σας για όσα λέτε.
Γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενοι και όλα τα θύµατα
της πολιτικής σας ότι επιστρέφετε ψίχουλα που µε θράσος τα
αποκαλείτε παροχές. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη ρύθµιση των
χρεών για τις εκατόν είκοσι δόσεις, όπως έχει επικρατήσει. Αυτή
δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στα σηµερινά αδιέξοδα. Αντίθετα, παραµένουν στο ακέραιο όλες οι αιτίες που τα γεννούν.
Με τις ρυθµίσεις αυτές δεν κουρεύεται κανένα χρέος. Ο εκβιασµός του επαναπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών έχει
ένα πανάκριβο τίµηµα, τις συντάξεις πείνας. Μειώνει µεν το ποσό
των χρεών, δίνει όµως συντάξεις χαµηλότερες κατά 41% έως
65%.
Το δήθεν «κούρεµα» των προσαυξήσεων ακυρώνεται στην
πράξη, αφού οι ρυθµίσεις πραγµατοποιούνται µε όρους τραπεζικού δανεισµού. Οι αντιλαϊκές πολιτικές, που φούντωσαν τα
χρέη, ζουν και βασιλεύουν. Το νοµοθετικό πλαίσιο που κράτησε
άθικτο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το συµπλήρωσε και προώθησε αντιασφαλιστικές επιδιώξεις δεκαετιών. Αυτό οδήγησε στην παραπέρα συσσώρευση των χρεών. Με δικούς σας νόµους αυστηροποιήθηκαν οι αναγκαστικές εισπράξεις, κατασχέσεις, οι οποίες
σήµερα ξεκινούν από τα 500 ευρώ. Οι περισσότεροι από τους
80.000 αυτοαπασχολούµενων σε συντάξιµη ηλικία µε χρέη πάνω
από 20.000 ευρώ, ενώ έχουν πληρώσει δεκαετίες ασφαλιστικών
εισφορών, κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα ασφαλιστικά δικαιώµατα ακόµα και το σπίτι τους.
Η ρύθµιση που προτείνει η Κυβέρνηση, είναι προσωρινή και
προϋποθέτει τον δραστικό περιορισµό ακόµα και αυτής της κουτσουρεµένης σύνταξης του νόµου Κατρούγκαλου για µία δεκαετία. Όλες οι προϋποθέσεις, οι διατάξεις που δηµιούργησαν το
πρόβληµα, εξακολουθούν να ισχύουν. Η προσωρινή αναστολή
τους για να γεµίσουν τα ταµεία σε βάρος της επιβίωσης των συνταξιούχων, δεν λύνει κανένα πρόβληµα.
Οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολουµένων ικανοποιούνται µε
την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ και ζητάµε να την κάνετε
αποδεκτή. Η πλήρης κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου και
συνεπώς του άρθρου 12 για τις συντάξεις χηρείας, εξακολουθεί
να είναι η απαίτηση των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων µέσα
και από τους σκληρούς αγώνες που έκαναν όλο το προηγούµενο
διάστηµα.
Η Κυβέρνηση µε τη ρύθµιση του «βάσιµου λόγου» για την απόλυση επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα φιλεργατικό προφίλ, την ίδια
ώρα που γενικεύεται η εργασιακή ζούγκλα, που ενσωµάτωσε όλο
το αντεργατικό θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, που διατήρησε στο
ακέραιο τους αντεργατικούς νόµους για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ενίσχυσε παραπέρα το πλαίσιο για το σµπαράλιασµα του εργάσιµου χρόνου.
Επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε δικό της νόµο τη δωδεκάωρη
δουλειά στους νοσοκοµειακούς γιατρούς, διατήρησε τη µείωση
αµοιβής των υπερωριών, επέβαλε δουλειά τριάντα δύο Κυριακές
το χρόνο, µε αποτέλεσµα και την επταήµερη δουλειά, όπως είπαµε. Διατηρεί τη δοκιµαστική περίοδο του ενός χρόνου, κατά
την οποία η απόλυση δεν απαιτεί αιτιολόγηση όταν γίνεται σε
αυτή περίοδο και βέβαια δεν δικαιούνται καµµία αποζηµίωση.
Τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας, δηλαδή επί της ουσίας οι απολύσεις µε κάθε µορφή, κάθε
χρόνο ξεπερνούν τα δύο εκατοµµύρια και αγγίζουν τον απόλυτο
αριθµό των µισθωτών.
Οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 56 για τους
διανοµείς µε δίκυκλο, δεν ικανοποιούν το αίτηµα έτσι ώστε ο εξοπλισµός, τα µηχανάκια, η συντήρηση, τα έξοδα µετακίνησης να
είναι στην αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Μία σειρά από
αιτήµατα, όπως η απαγόρευση της διανοµής µε δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, η οριοθέτηση χιλιοµετρικών αποστάσεων, η απαγόρευση της χρονοµέτρησης µε βαριές ποινές
-γιατί είναι η αιτία πολλών ατυχηµάτων και πολλές φορές θανα-
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τηφόρων- καθώς και η ένταξη της ειδικότητας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα δεν τα αποδέχεστε.
Το ΚΚΕ τα τέσσερα αυτά χρόνια κατέθεσε δεκάδες προτάσεις
νόµου και τροπολογίες για αύξηση µισθών, επαναφορά συλλογικών συµβάσεων, την πρόταση νόµου των πεντακοσίων τριάντα
εργατικών οργανώσεων για την προστασία των ανέργων, την
προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς, για
τα χρέη των λαϊκών στρωµάτων, για τη διατήρηση του µειωµένου
ΦΠΑ στα νησιά και άλλα πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε µία προς µία
όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του λαού.
Και τώρα σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε καταθέσει τέσσερις
τροπολογίες, που απαντούν στις αγωνίες των οφειλετών σε εφορία, δήµους και ταµεία, στην φορολεηλασία, που απαλείφει τα
επιπλέον εµπόδια για την απόφαση για απεργία.
Είναι γνωστές οι τροπολογίες µας, τις έχετε. Θέλω, όµως, να
πω για τον κόσµο που µας ακούει ότι η µία είναι η διαγραφή
τόκων, προσαυξήσεων και περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς το δηµόσιο και ρυθµίσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία των µη µισθωτών και των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ.
Με την τροπολογία αυτή διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις για οφειλές στο δηµόσιο µέχρι 20.000 ευρώ, µειώνεται το
χρέος κατά 30% για εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ και 50% για
τους ανέργους. Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και το
τέλος επιτηδεύµατος για εισόδηµα έως 20.000 ευρώ, διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις για χρέη µέχρι 50.000 ευρώ προς τα
ασφαλιστικά ταµεία µη µισθωτών και µέχρι 20.000 ευρώ στον
ΟΓΑ. Καταργείται η εισφορά του κλάδου υγείας, χορηγείται σύνταξη σε όσους τη δικαιούνται για οφειλή µικρότερη από 50.000
ευρώ. Το χρέος που αποµένει, ρυθµίζεται σε άτοκες δόσεις που
δεν ξεπερνούν κατ’ έτος το 5% του εισοδήµατος µέχρι 20.000
ευρώ.
Η άλλη τροπολογία αφορά την κατάργηση ρύθµισης που προβλέπει τη µείωση του αφορολόγητου από τα 9.500 ευρώ σε λιγότερο από 6.000 ευρώ από 1-1-2020 για µισθωτούς και συνταξιούχους.
Επίσης, η τρίτη τροπολογία αφορά την εφαρµογή άµεσων µέτρων για τη διαγραφή χρεών προς τους δήµους µε εισοδηµατικά
κριτήρια τέτοια που να προστατεύουν τα λαϊκά συµφέροντα. Και
η τέταρτη τροπολογία αφορά την κατάργηση της αντεργατικής
διάταξης, που εµποδίζει τη λήψη απόφασης για απεργία.
Καταθέτουµε, επίσης, προτάσεις. Τις είπαµε και στην επιτροπή. Αλλά, βέβαια, δεν τις έχουν λάβει υπ’ όψιν, γιατί –το βλέπω- ο κ. Πετρόπουλος δεν έχει πει τίποτα για αυτές. Είναι η πρόταση της οµοσπονδίας των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ για τη συνταξιοδότηση των οφειλετών, η πρόταση του Συνδέσµου Εφηµεριδοπωλών για την επέκταση του τρόπου υπολογισµού µέχρι
31-12-2016, η πρόταση των εργαζοµένων που είναι αυτή τη
στιγµή και στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ στο άρθρο 43 -που λύνει
ένα σοβαρό πρόβληµα των εργαζοµένων- που δεν είναι σε οργανικές θέσεις, να τοποθετούνται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου
µε απόφαση των διοικητών, τη στιγµή που δεν υπάρχει κόστος
για αυτούς.
Το ΚΚΕ ακόµη και ένα ευρώ να προβλέπει κάποια ρύθµιση -το
έχουµε πει πολλές φορές- να παίρνει ο εργαζόµενος, δεν θα
πούµε όχι να µην το πάρει, δεν θα µπούµε εµπόδιο. Τίποτα ακόµα
και απ’ αυτά τα ελάχιστα δεν θα είχαν δοθεί χωρίς τους αγώνες
των εργαζοµένων όλο το προηγούµενο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατική ανακούφιση οι εργαζόµενοι και ο λαός µπορούν
να πετύχουν µόνο µέσα από τον αγώνα για την ανάκτηση των
απωλειών και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών απέναντι
στον πραγµατικό αντίπαλο, απέναντι στο κεφάλαιο και την πολιτική αυτών που την υπηρετούν, την ίδια ώρα που κάνουν τα
πάντα για να ξεχάσει ο λαός τα δικαιώµατα, να βάλει χαµηλά τον
πήχη των απαιτήσεων του, να ξεχάσει ό,τι έχασε και να συµβιβαστεί µε τα ψίχουλα, τις δόσεις, τα επιδόµατα και τα κοινωνικά µερίσµατα.
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Σε αυτόν τον αγώνα συµπαράστασης µπορεί να είναι πολύ πιο
δυνατό το ΚΚΕ στις εκλογές και παντού. Γιατί αυτό θα είναι η δύναµή του στον αγώνα να µπορέσει να ανακτήσει όλα αυτά.
Καταθέτουµε για τα Πρακτικά τις προτάσεις που διάβασα προηγουµένως, του ΟΑΕΕ, των εφηµεριδοπωλών, την πρόταση των
εργαζοµένων στον ΕΦΚΑ. Και βέβαια, καταθέτουµε και τις προτάσεις που κάναµε στις επιτροπές. Ακόµα δεν έχουν απαντηθεί
και θα περιµένουµε στο τέλος ο κύριος Υπουργός να µας πει για
αυτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και προχωρούµε
µε την ειδική αγορήτρια του Ποταµιού την κ. Λυµπεράκη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά
από εννέα χρόνια κρίσης αυτό που περιµένουν οι πολίτες της Ελλάδας, άνδρες και γυναίκες, είναι πνοή και ανάπτυξη. Δεν περιµένουν ούτε πελατειακές διευθετήσεις ούτε µικροµερεµέτια.
Στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, υπάρχουν πολλών λογιών άρθρα. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν αδιάφορα, υπάρχουν
πελατειακά και υπάρχουν δυστυχώς και πολλά περιπτωσιολογικά. Ο τόνος, όµως, αν υπάρχει δηλαδή µία κόκκινη κλωστή που
ενώνει τα διαφορετικά άρθρα, είναι ένα πνεύµα αµεριµνησίας
κάτι σαν «business as usual» στο πελατειακό στερέωµα, σαν η
χώρα µας να µη χρεοκόπησε, σαν να µη µάθαµε τίποτα από τα
πολλά και επαναλαµβανόµενα λάθη, που έκαναν πολλοί και διάφοροι σε διαφορετικές στιγµές.
Πρώτα θέλω να µιλήσω για τις δόσεις και για τις ελαφρύνσεις
στα χρέη. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι απαραίτητες όχι τόσο
για να ικανοποιηθούν αιτήµατα -πολύ σηµαντικό όταν υπάρχει
δυνατότητα να γίνεται- όχι για να ανταµειφθούν ψηφοφόροι αυτό µου φαίνεται ότι δεν βοηθάει σε γενικές γραµµές- ούτε για
να αναδειχθεί ένα κοινωνικό προφίλ, το οποίο στην πραγµατικότητα έλειπε και έλαµπε διά της απουσίας του τόσο καιρό. Ο
λόγος που χρειάζονται ελαφρύνσεις και πολλές δόσεις είναι για
να δοθεί πνοή στην οικονοµία και προοπτική στους νέους. Αυτό,
δυστυχώς, δεν το κάνει όσο θα έπρεπε αυτό το νοµοσχέδιο, ενώ
νοµίζω ότι θα µπορούσε.
Ως προς τα ασφαλιστικά, δυστυχώς, δεν υπάρχει καµµία αναλογιστική προσέγγιση. Το ασφαλιστικό, κατά το γνωστό σύστηµα, αρµενίζει στα τυφλά.
Είχε γίνει µια αναλογιστική προβολή για το 2018 - 2060. Αυτή
δηµοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, έγινε µε στοιχεία του 2016 και
µε νοµοθεσία του 2017. Ακόµα και αυτή ήταν ανεξήγητα αισιόδοξη. Έπαιρνε ως δεδοµένο ότι µέχρι το 2030 οι γυναίκες της
Ελλάδας θα δουλεύουν εξίσου πολύ ή εξίσου συχνά µε τους άντρες στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν συνοδεύεται ούτε από κάποιον ακτιβισµό µέτρων από την πλευρά της προσφοράς ούτε
κυρίως µέτρων από την πλευρά της ζήτησης.
Όµως, ακόµα και αυτή η πολύ αισιόδοξη αναλογιστική ανάγνωση έχει ανατραπεί, γιατί έχουν αλλάξει κάποια από τα δεδοµένα πάνω στα οποία στηριζόταν, όπως, για παράδειγµα, η προσωπική διαφορά. Άρα η προβολή σήµερα είναι περίπου σαν τον
ορισµό των greek statistics. Είναι έτσι επειδή έτσι βόλευε τον κ.
Κατρούγκαλο και τώρα βολεύει την κ. Αχτσιόγλου.
Τώρα έρχεται αυτός ο νόµος και φέρνει και άλλα βάρη για το
µέλλον, χωρίς καν να τα υπολογίζει. Το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους υπολογίζει το βάρος των προτεινόµενων µέτρων µέχρι
το 2022. Οι ασφαλιστικές ρυθµίσεις, ακόµα και οι πιο µικρές,
έχουν µια ιδιαιτερότητα, επεκτείνονται σε βάθος χρόνου. Το να
συµβεί κάτι και να είναι διαχειρίσιµο για τα επόµενα δύο, τρία,
τέσσερα χρόνια είναι ανεπαρκές, προκειµένου να παρθεί µια
απόφαση.
Αυτό µε κάνει να πιστεύω –και κάνει να πιστεύει και το Ποτάµιότι η βιωσιµότητα που εξασφαλίζεται µε αυτές τις ασφαλιστικές
παρεµβάσεις είναι µια βιωσιµότητα εντός εισαγωγικών, µια βιωσιµότητα όπως πριν, δηλαδή µια βιωσιµότητα µε υψηλόφωνες
διαβεβαιώσεις προεκλογικά ότι είναι θωρακισµένο το σύστηµα,
ότι αντέχει, υπάρχει χώρος κ.λπ., και µετά από κάθε εκλογές ακο-
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λουθούν βάρβαρες ασφαλιστικές διευθετήσεις. Και πολύ φοβάµαι ότι ο λογαριασµός θα σταλεί πάλι στη νέα γενιά.
Για την εργασία θα ήθελα να πω κάτι το οποίο βασίζεται σε µια
µεγάλη παρεξήγηση. Το νοµοσχέδιο βαφτίζει προστασία τη δηµιουργία αναχωµάτων στις απολύσεις. Αυτό είναι η µια πλευρά
της εικόνας της αγοράς εργασίας.
Η ουσιαστική και σηµαντική πλευρά της αγοράς εργασίας που
πρέπει να µας ενδιαφέρει –γιατί αυτή τελικά µετατρέπεται σε θέσεις εργασίας, σε αυτενέργεια των ανθρώπων, σε οικονοµική
ανεξαρτησία- είναι αν τα µέτρα για τους εργαζόµενους διευκολύνουν ή εµποδίζουν τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
τις προσλήψεις.
Πολύ φοβάµαι ότι όπου έχουν µετρηθεί τα µέτρα τέτοιου τύπου ανάχωµα στις απολύσεις τελικώς λειτουργούν σαν εργασιοκτόνες ρυθµίσεις για τους νέους, όχι µόνο για τους νέους σε ηλικία, αλλά για τους νέους στην αγορά εργασίας και αυτό από τη
σκοπιά των γυναικών έχει µεγάλη σηµασία γιατί στη διάρκεια της
κρίσης πολλές γυναίκες µέσης ή σχετικά πιο ώριµης ηλικίας αναζητούν για πρώτη φορά εργασία και κάποιες µόνο από αυτές βρίσκουν. Άρα είναι φιλολαϊκό στα λόγια και εργασιοκτόνο στην
πράξη.
Τέλος, για τις συντάξεις χηρείας ο ασφαλιστικός νόµος Κατρούγκαλου εξήντλησε πραγµατικά την αυστηρότητά του στις
χήρες, οι οποίες ως γνωστόν έχουν και το χαρακτηριστικό να µη
διαµαρτύρονται υψηλοφώνως. Όταν πια η έκταση του προβλήµατος έφτασε να γίνει ορατή διά γυµνού οφθαλµού και µε δεδοµένο ότι η τρόικα έχει αποχωρήσει πλέον ευτυχώς, γίνονται
κάποια µπαλώµατα εσπευσµένα, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς υπολογισµούς, αλλά το χειρότερο από όλα µε ένα όραµα για την Ελλάδα σαν να είµαστε πίσω στο 1950 µε µια πολύ παραδοσιακή
αντιµετώπιση των γυναικών. Θα επανέλθω σε αυτό στην πορεία.
Θα ήθελα να σταθώ στις ρυθµίσεις οφειλών, στις συντάξεις
χηρείας και στα εργασιακά λίγο περισσότερο και δεν θα υπερβώ
καθόλου τον χρόνο µου.
Για τις ρυθµίσεις οφειλών θέλω να πω ότι απουσιάζει ένας γενικός κανόνας και µια ενιαία λογική. Ισχύουν άλλα για το δηµόσιο, άλλα για τους δήµους, άλλα για τα ταµεία, άλλος αριθµός
δόσεων, άλλο ποσοστό προσαύξησης, άλλο επιτόκιο, άλλος µέγιστος αριθµός δόσεων. Είναι εκατόν είκοσι για την εφορία και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και εκατό για τους δήµους,
δεκαοκτώ για τις επιχειρήσεις. Η, δε, ερµηνεία προσαύξησης
λόγω καθυστέρησης είναι 2% προς την εφορία µηνιαία, 5%
στους δήµους, δηλαδή 24% και 60% ετησίως αθροιστικά.
Θα ήθελα να υπογραµµίσω την τιµωρητική διάθεση προς τις
επιχειρήσεις. Αυτό δεν ενδιαφέρει µόνο όσους και όσες είναι
φίλοι και φίλες των επιχειρήσεων. Κυρίως µας ενδιαφέρει γιατί
αν δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για να απασχοληθούν οι άνθρωποι, για να µην έχουν
ανάγκη τα επιδόµατα, για να µην έχουν ανάγκη τις χάρες, για να
µην έχουν ανάγκη να προστρέχουν στους πολιτικούς κάθε φορά
που τους τυχαίνει µια αναποδιά.
Αυτό που πραγµατικά δηµιουργεί ένα εύλογο ερώτηµα είναι
γιατί υπάρχει διαφοροποίηση στο ποσό της ελάχιστης µηνιαίας
δόσης µεταξύ αγροτών και λοιπών οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και γιατί υπάρχει διαφορά στο ποσοστό έκπτωσης προσαύξησης και τόκων. Αυτό δηµιουργεί µια κατάσταση, στην οποία αυτοαπασχολούµενοι, µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί έχουν µεγαλύτερη ελάχιστη
δόση για οφειλή στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τους
αγρότες. Υπάρχει κάποιου τύπου ταξικός διαχωρισµός; Έχει µετρηθεί αυτό; Έχουµε δει ότι έτσι θα δουλέψει καλύτερα; Και αν
έχει µετρηθεί, γιατί δεν το βλέπουµε;
Στον υπολογισµό των δόσεων προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν το εισόδηµα του οφειλέτη,
ενώ στις οφειλές προς την εφορία λαµβάνεται. Στην πράξη, έτσι
όπως είναι φτιαγµένος ο αλγόριθµος και επειδή υπάρχει το ανώτερο όριο των εκατόν είκοσι δόσεων, το ύψος του εισοδήµατος
παίζει ρόλο µόνο για οφειλές 15.000 - 20.000 ευρώ. Αν οι οφειλές
είναι 20.000 ευρώ, την ίδια δόση θα πληρώσει κάποιος που έχει
εισόδηµα 30.000 ευρώ και κάποιος µε εισόδηµα 10.000 ευρώ και
όσο αυξάνει η οφειλή -έχει ενδιαφέρον αυτό- τόσο δεν παίζει
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ρόλο το εισόδηµα στον υπολογισµό της µηνιαίας δόσης.
Βελτιωτικές προτάσεις –αυτό από τη σκοπιά του Ποταµιούείναι ότι όταν νοµοθετούµε κάτι που θα εφαρµόζεται για δέκα
χρόνια -γιατί οι εκατόν είκοσι δόσεις αυτό σηµαίνουν, δέκα χρόνια- πρέπει να υπάρχει µια πρόνοια τιµαριθµικής αναπροσαρµογής αλλά και προσαρµογής των εισοδηµατικών κριτηρίων, γιατί
η οικονοµία µας βγαίνει από την ύφεση και ευτυχώς. Αν δεν
υπάρχει πρόβλεψη για αναπροσαρµογή, δηµιουργείται ένα είδος
αδικίας σε βάρος των µελλοντικών φορολογουµένων.
Επιπλέον, το εισόδηµα βάσης δεν είναι καλή ιδέα να αναφέρεται σε µία και µόνο χρονιά. Είναι πολύ καλύτερο να αποτελεί
τον µέσο όρο τριών χρόνων. Αυτό είναι προφανές ότι ισχύει για
τους αυτοαπασχολούµενους που µπορεί τη µία χρονιά να έχουν
είκοσι, την άλλη να έχουν πέντε και αν µετριούνται µε τη λάθος
χρόνια για αυτούς, θα καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα βάρος
που δεν µπορούν. Όµως, ισχύει και για τους εργαζόµενους που
µπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ή να βρουν δουλειά. Σε τελευταία ανάλυση, είναι πολύ πιο λογικό και αποδίδει καλύτερα
και αυτό δείχνει και η διεθνής εµπειρία.
Tέλος, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δόσεις για τις επιχειρήσεις. Δεν λέω να υπάρχουν εκατόν είκοσι, αλλά οι δεκαέξι,
οι δεκαοκτώ είναι πάρα πολύ λίγες. Νοµίζω ότι θα πρέπει να το
σκεφτείτε και να φτάσουν περίπου -τουλάχιστον κατ’ ελάχιστοντις τριάντα έξι.
Και τα τελευταία λεπτά που µου µένουν θέλω να µιλήσω για
τις συντάξεις χηρείας. Η Ελλάδα, το σύστηµά µας αρνείται τη
σύνταξη στις γυναίκες, βάζοντας κατώφλι τα δεκαπέντε χρόνια
για τη δηµιουργία ασφαλιστικού δεσµού και λοιπά και τις δικαιώνει όταν πεθαίνει ο άντρας τους. Αντί να υπάρχει εθνική σύνταξη
για όλους στα εξήντα επτά, στην πραγµατικότητα υπάρχουν προσαυξήσεις για τον σύζυγο που τελικά δηµιουργούν ένα ολοένα
και µεγαλύτερο χάσµα φύλου στις συντάξεις.
Η αντιµετώπιση των γυναικών ήταν πάντα προσαρµοσµένη στο
πρότυπο του στρατηγού της δεκαετίας του 1950, ο οποίος
έπαιρνε µία νεαρή σύζυγο, αυτή έχει εφ’ όρου ζωής σύνταξη, το
ίδιο και η ανύπαντρη θυγατέρα της. Ευτυχώς αυτό δεν ισχύει
πλέον, όµως η αντίληψη για το πώς είναι και πώς λειτουργούν οι
γυναίκες και τι περιµένουµε από αυτές είναι ακόµα, δυστυχώς,
σε µεγάλο βαθµό ίδια.
Στα ειδικότερα µέτρα φαίνεται πολύ γενναιόδωρο το ποσοστό
της σύνταξης του θανόντος να ανεβαίνει από το 50% στο 70%,
αλλά πριν να πανηγυρίσουµε πρέπει να σκεφτούµε ότι αυτό το
70% θα µετριέται πάνω σε έναν άλλο παρονοµαστή, µετά τον
επανυπολογισµό δηλαδή.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να δοθούν ορισµένα παραδείγµατα
για το τι σηµαίνει αυτό σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση, ποιοι ωφελούνται και ποιοι χάνουν.
Υπάρχουν τρεις νοοτροπίες, όσον αφορά το θέµα ηλικίας. Λέει
κάπου το νοµοσχέδιο ότι για τις γυναίκες άνω των πενήντα ετών
δεν γίνεται, δεν είναι απασχολήσιµες, έγιναν προσπάθειες, αλλά
αυτές δεν ανταποκρίνονται.
Εκτός του ότι όποιος κοιτάξει τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναµικού βλέπει ότι δεν ισχύει αυτό -πολλές γυναίκες σε
αυτή την ηλικία το προσπάθησαν γιατί αναγκάστηκαν και βρήκαν
δουλειά, έστω και για πρώτη φορά- είναι και εξαιρετικά πατερναλιστικό για τις γυναίκες. Είναι πολύ καλύτερο να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις για την επανένταξη στην αγορά εργασίας
παρά να πει κανείς ότι καταργεί το όριο ηλικίας, γιατί δεν µπορεί
να κάνει κάτι µια γυναίκα µετά τα πενήντα. Πώς σε τρία χρόνια
να γίνει απασχολήσιµη; Δεν µπορεί να το κάνει. Αυτό είναι µία
απαράδεκτη αντίληψη και λυπάµαι που το λέω.
Τώρα, όσον αφορά τη διεύρυνση ασφάλισης υγείας σε επιζώντα παιδιά από τα είκοσι τέσσερα στα τριάντα πέντε, τι να σας
πω; Γιατί να είναι στα τριάντα πέντε και να µην είναι στα πενήντα
πέντε; Δηλαδή, είναι ένα µέτρο το οποίο ακούγεται µόνο σαν ένα
δωράκι.
Και όσον αφορά και τους δικαιούχους ορφανικών από τα δεκαοκτώ στα είκοσι τέσσερα -ανεξάρτητα από το αν εργάζονται
ή όχι- και τα τρία που σας είπα και τα ασφαλιστικά των ορφανών
µέχρι τα τριάντα πέντε και οι συντάξεις µέχρι τα είκοσι τέσσερα
-ανεξαρτήτως του αν σπουδάζουν- και η ηλικιοφοβία των γυναι-
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κών, ως προς τις γυναίκες δείχνουν έναν πατερναλισµό που ακυρώνει την αξία, τη σηµασία της ατοµικής προσπάθειας και κυρίως της ευθύνης του κράτους να τη βοηθήσει να αποδώσει για
οικονοµική ανεξαρτησία, όχι για µια συνεχή εξάρτηση.
Η εθνική σύνταξη δεν µπορεί να δίνεται ως ποσοστό, πρέπει
να δίνεται ολόκληρη. Είναι αστείο να έχουµε ποσοστά εθνικής
σύνταξης. Η τριετής προσαρµογή πρέπει να διατηρηθεί, αλλά να
ληφθούν ενεργά µέτρα για την απασχολησιµότητα µεγαλύτερων
ατόµων. Ταυτόχρονα, πρέπει να κρατηθεί το ηλικιακό όριο των
πενήντα δύο και των πενήντα πέντε ετών αντιστοίχως που καταργείται. Επίσης, τα έτη γάµου µέχρι τη στιγµή που ο σύζυγος αποδηµήσει στον άλλο κόσµο δεν πρέπει να γίνουν τρία, πρέπει να
µείνουν πέντε. Η µείωση στα τρία θυµίζει ένα συµβόλαιο µακροχρόνιας φροντίδας. Δεν τιµά ούτε τις φροντίστριες ούτε τους
φροντιζόµενους και καθόλου το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και εγώ.
Και προχωρούµε µε τον Υπουργό κ. Στρατή που θα υποστηρίξει την υπ’ αριθµόν 2175/183 τροπολογία µε θέµα τις ρυθµίσεις
θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ορίστε, κύριε Στρατή, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα είναι µια σηµαντική
ηµέρα για το Υπουργείο Πολιτισµού και για την Κυβέρνηση. Εµβληµατική νοµοθετική ρύθµιση που επεξεργαστήκαµε το προηγούµενο διάστηµα στο Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θωρακίζει στο διηνεκές την κυριότητα και τη διαχείριση της πολιτικής
µας κληρονοµιάς, έρχεται να προστεθεί στα θετικά µέτρα της
Κυβέρνησης που σφραγίζουν το πέρασµα σε µια νέα εποχή.
Με αυτή τη συνταγµατικού επιπέδου νοµοθετική ρύθµιση η
προστασία που προβλέπει ο αρχαιολογικός νόµος για τα µνηµεία
που είναι προγενέστερα του 1453 επεκτείνεται και στα µνηµεία
που είναι µεταγενέστερα αυτής της χρονολογίας, αλλά επιπλέον
και σε οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους, τα µουσεία και
γενικά τα ακίνητα που εξυπηρετούν τον δηµόσιο σκοπό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς µε την
προσθήκη πέραν της κυριότητας και της διαχείρισής τους.
Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ στις ψεύτικες λοιδορίες περί
δήθεν µεταβίβασης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Δεν είχα σκοπό
να αναφερθώ στον εθνικό πανικό που προσπάθησε να προκαλέσει µάταια το προηγούµενο διάστηµα η Αντιπολίτευση. Η επανάληψη των αβάσιµων –επαναλαµβάνω, αβάσιµων- ισχυρισµών που
ακούστηκαν πριν από λίγο µου επιβάλλει να απαντήσω: Ουδέποτε µεταβιβάστηκε ούτε ένα ακίνητο πολιτιστικής κληρονοµιάς
και αυτό γιατί η αρχαιολογική εξαίρεση είναι ρητή και σαφής
στον νόµο. Αυτό που υπήρξε ήταν µία ανοικτή διαδικασία ελέγχου δέκα χιλιάδων εκατόν δεκαεννιά κωδικών, προκειµένου να
εντοπιστούν ποιοι από αυτούς εµπίπτουν σε εξαιρέσεις. Και οι
δύο χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα κωδικοί που ελέγχθηκαν και εµπίπτουν στην αρχαιολογική εξαίρεση του νόµου δηµοσιοποιήθηκαν –ένας προς έναν- από το Υπουργείο Πολιτισµού. Αυτή είναι
η αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την αρχή δηµοσιοποιήσαµε
έναν σαφή οδικό χάρτη τον οποίο έχουµε ακολουθήσει επακριβώς τους προηγούµενους µήνες και τον ολοκληρώνουµε σήµερα
εδώ στη Βουλή µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, την
οποία καλούµε να στηρίξουν όλες οι πτέρυγες, επιβεβαιώνοντας
στην πράξη, και όχι µε τσιτάτα και παρόλες, τη σταθερή βούλησή
µας να προστατεύσουµε και να διασφαλίσουµε τον δηµόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Όλα τα άλλα είναι
φθηνή αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κ. Στρατής
µπορεί να φύγει, µπορώ να του κάνω µία ερώτηση για την τροπολογία που παρουσίασε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μπορείτε, αλλά να
µη γίνει διάλογος, παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ερώτηση θα κάνω, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσα να µιλήσω στην τοποθέτησή µου επί των τροπολογιών, αλλά φαντάζοµαι ότι δεν θα είναι εδώ ο κ. Στρατής.
Κύριε Στρατή, εγώ έχω τεκµηριώσει µε τις επανειληµµένες µου
ερωτήσεις το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, απέκρυψε τα δέκα χιλιάδες εκατόν δεκαεννιά ακίνητα,
διότι στον κατάλογο που βρήκαµε στο ΦΕΚ δεν υπάρχει ο τίτλος
κάθε ακινήτου, αλλά µόνο ο ΚΑΕΚ, δηλαδή ο κωδικός αριθµός
ακινήτου, και δεν µπορείς να βρεις σε ποιον ΚΑΕΚ αντιστοιχεί
κάθε ακίνητο.
Οι δηµοσιογραφικές έρευνες ανέδειξαν πως µεταξύ αυτών
των δέκα χιλιάδων εκατόν δεκαεννιά ακινήτων ήταν εκατοντάδες
χιλιάδες τελικά ακίνητα που είναι πολιτιστικά µνηµεία. Και είπατε
ότι αναιρέσατε την απόφαση σε ό,τι αφορά τους δύο χιλιάδες
τριακόσιους τριάντα κωδικούς.
Εσείς, λοιπόν, µιας και ο κ. Τσακαλώτος δεν µας δίνει τα ακίνητα συγκεκριµένα -µας δίνει µόνο τους ΚΑΕΚ- µπορείτε να πείτε
εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι µέχρι τέλος της συζήτησης θα
µας φέρετε τον κατάλογο των µνηµείων που αφαιρέσατε από τα
δέκα χιλιάδες εκατόν δεκαεννιά ακίνητα; Να ξέρουµε ότι ήταν ο
Λευκός Πύργος, ότι ήταν το Φρούριο στα Χανιά. Μπορείτε να µας
το πείτε; Αυτό ρωτάω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κατσώτη,
θέλετε να κάνετε ερώτηση και όχι τοποθέτηση, έτσι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ερώτηση για ένα λεπτό, επειδή µπορεί
να φύγει ο Υπουργός και δεν θα µπορεί να απαντήσει.
Με αφορµή την τροπολογία έχουµε κάνει πολλές ερωτήσεις.
Δεκαεπτά φορές επιχειρήσαµε µε αυτή την ερώτηση να µας
απαντήσει το Υπουργείο Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος δηλαδή.
Και τις δεκαεπτά φορές δεν ήρθε.
Μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων στην τροπολογία που φέρνετε σήµερα υπάρχει ένας χώρος, για παράδειγµα, για τον οποίο
ο κ. Τσίπρας πήγε και έκανε ολόκληρο πανηγύρι-εκδήλωση ότι
τον παραχωρεί στον δήµο. Είναι ο Ασύρµατος Αγίου Δηµητρίου.
Και ενώ, λοιπόν, έκανε αυτά τα πανηγύρια και έλεγε ότι παραχωρείται στον δήµο, µετά τον βλέπουµε µέσα σε αυτά τα δέκα χιλιάδες εκατόν δεκαεννιά ακίνητα τα οποία πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ.
Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να απολογηθεί και σε έναν
κόσµο. Και όχι µόνο εκεί. Για τα κτήµατα Νάστου στην Ηλιούπολη
ο πρώην δήµαρχος έχει κάνει πολλούς µήνες φυλακή για να τα
κατοχυρώσει στους εργαζόµενους. Έφτιαξε σχολεία, παιδικούς
σταθµούς. Και αυτά βρίσκονται στον κατάλογο των προς αξιοποίηση ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ.
Κάποιος πρέπει να απαντήσει τι θα γίνει µε αυτά τα ακίνητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Στρατή,
έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ο κ. Κουτσούκος παραβιάζει ανοικτές θύρες. Επαναλαµβάνω ότι το Υπουργείο Πολιτισµού µε ανακοίνωσή του -θα
δηµοσιοποιήσουµε ξανά το link- έχει δηµοσιοποιήσει και τα δύο
χιλιάδες τριακόσια τριάντα ακίνητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μπορείτε να το φέρετε αύριο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν είναι τίποτα. Ένα retweet είναι. Θα το κάνουµε
λοιπόν. Σε λίγο, σε µισή ώρα. Είναι ανοικτό στο διαδίκτυο. Είναι
επίσηµη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισµού.
Οφείλω, όµως, εδώ να σχολιάσω το εξής: Κύριε Κουτσούκο,
θα έπρεπε να ήµασταν µαζί απέναντι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, της οποίας ο Αρχηγός πριν από µήνες είπε ανοικτά ότι
είναι θετικός στη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη διαχείριση
των αρχαιολογικών χώρων. Δεν βλέπω να το κάνετε αυτό, αλλά
εξακολουθείτε να στρέφετε τα βέλη σας κατά της Κυβέρνησης.
Με καλύπτει πλήρως η τοποθέτηση του Υπουργείου Οικονοµικών για τη λάθος κατ’ εµέ στρατηγική επιλογή που έχει κάνει η
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σοσιαλδηµοκρατία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω
να πω τίποτα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχουν εγγραφεί
ενενήντα τρεις οµιλητές. Η σηµερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί στις δώδεκα το βράδυ. Κατά τον Κανονισµό, ο χρόνος των
οµιλητών είναι πέντε λεπτά. Θα υπάρξει µία ανοχή, αλλά να µη
φτάσουµε στα δέκα λεπτά. Να είναι πέντε συν ένα λεπτό το πολύ.
Τον λόγο έχει ο πρώτος οµιλητής για σήµερα, ο κ. Ακριώτης,
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση στη Βουλή την προηγούµενη εβδοµάδα απέδειξε περίτρανα για ακόµη µία φορά ότι
η προσπάθεια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µεταθέτει την
ατζέντα σε κάθε επιτυχία της Κυβέρνησης, σε κάθε θετικό µέτρο
που παίρνουµε, πέφτει στο κενό.
Η µάχη µεταξύ λάσπης, fake news και συκοφαντιών και µιας
πολιτικής µε πραγµατικό αντίκτυπο στους πολίτες και στην κοινωνία είναι άνιση. Και ξέρετε γιατί; Γιατί η µάχη δίνεται στην
πραγµατική οικονοµία και όχι στην εικονική πραγµατικότητα του
µιντιακού κατεστηµένου που σάς υποστηρίζει και που δεν παραλείπετε να τροφοδοτείτε συνεχώς µε σενάρια, καταστροφολογία, ψεύδη και πανικό.
Εµείς εφαρµόζουµε πολιτική για τον πολίτη. Δεν κατασκευάζουµε πολιτικό σκηνικό για τον τηλεθεατή. Η δική µας δηµοσκόπηση γίνεται καθηµερινά δίπλα και πλάι στον εργαζόµενο, στον
συνταξιούχο, στον νέο. Η δική σας δηµοσκόπηση γίνεται κατά
παραγγελία και προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση.
Και επειδή σάς αρέσουν οι συµψηφισµοί, απαντήστε µας µε τι
ταυτίζεστε τελικά. Ταυτίζεστε µε τον κ. Βέµπερ και τις απόψεις
του ή ψηφίζετε τα νέα µέτρα; Ή ταυτίζεστε µε όλα και τελικά µε
τίποτα;
Τα νέα µέτρα που ερχόµαστε σήµερα να ψηφίσουµε αποτελούν τη συνέχεια και παράλληλα το αποτέλεσµα της πολιτικής
µας. Αποτελούν τη συνέχεια µιας πολιτικής ανασυγκρότησης του
κοινωνικού κράτους, µε τη σταδιακή κατοχύρωση των δικαιωµάτων των πολιτών στην υγεία, στην αξιοπρεπή εργασία, στην αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι το αποτέλεσµα της επιτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης να οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλή έξοδο από
τα µνηµόνια, µε την κοινωνία όρθια.
Από τις πολλές ρυθµίσεις που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο
και τις τροπολογίες αναφέροµαι στα σπουδαιότερα: Εκατόν είκοσι δόσεις, ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, την
εφορία, τους ΟΤΑ. Είναι ένα µέτρο που θα ανακουφίσει χιλιάδες
πολίτες που οι πολιτικές των µνηµονίων τούς οδήγησαν σε δυσκολία να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Αύξηση του
ορίου οφειλής από 4 χιλιάδες ευρώ σε 6 χιλιάδες ευρώ για τους
αγρότες, απεγκλωβίζοντας µεγάλο αριθµό που δεν µπορούσε να
πάρει σύνταξη. Σηµαντική ενίσχυση της θέσης των επιζώντων συζύγων µε τις παρεµβάσεις στις συντάξεις χηρείας. Καταργούνται
τα ηλικιακά όρια. Αυξάνεται το ποσοστό της σύνταξης χηρείας
από το 50% στο 70%. Τα παιδιά του θανόντος θα συνεχίζουν να
λαµβάνουν τη σύνταξη έως τα είκοσι τέσσερα έτη τους. Μειώνεται η ελάχιστη διάρκεια γάµου από τρία σε πέντε έτη. Εδώ θα
ήθελα να αναφερθώ στους επιζώντες συζύγους που από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016 και εντεύθεν είχαν
διάρκεια έγγαµης συµβίωσης τριετία, αλλά απώλεσαν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα λόγω της αύξησης της απαιτούµενης
διάρκειας γάµου σε πενταετία. Για να µην υπάρξει αδικία εις
βάρος τους, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί η παράγραφος 7 του
άρθρου 19 του νοµοσχεδίου, προκειµένου η µείωση της απαιτούµενης διάρκειας γάµου από πέντε σε τρία έτη να ισχύσει αναδροµικά. Ευκαιρία συνταξιοδότησης για περισσότερους εργαζόµενους σε βαρέα και ανθυγιεινά. Προσαύξηση συντάξεων σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων. Ενδυνάµωση του πλαισίου προστασίας των εργαζοµένων. Θέσπιση για πρώτη φορά της
αιτιολόγησης των απολύσεων. Κυρώσεις σε περίπτωση παρεµπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ. Δέκατη τρίτη σύνταξη σε µόνιµη
βάση και όχι στις ποµφόλυγες που αναφέρεστε για προεκλογικό
επίδοµα. Μείωση του ΦΠΑ. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Αυτά είναι. Αυτή είναι η πολιτική για την Ελλάδα των πολλών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μια συµπαγής, συνεκτική πολιτική, µε συγκεκριµένα µέτρα, µε
µόνιµο χαρακτήρα που στηρίζονται σε µία µακροπρόθεσµη
στρατηγική.
Από την Ελλάδα των πολλών εσάς σας χωρίζει ένα µεγάλο
κενό το οποίο δεν αναπληρώνεται ούτε µε επικοινωνιακά τρικ
ούτε µε προεκλογικές κορώνες. Η στενή και µακροχρόνια σχέση
µε τα συµφέροντα των λίγων και εκλεκτών, τους οποίους εκπροσωπείτε, σας τοποθετεί εκ των πραγµάτων απέναντι από τον λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την Ελλάδα των πολλών σάς χωρίζουν τα τείχη που εσείς
οι ίδιοι υψώσατε επί των ηµερών σας –και η Νέα Δηµοκρατία και
το ΚΙΝΑΛ- µε τις απολύσεις και τις διαθεσιµότητες. Με τις περικοπές µισθών και συντάξεων. Με τη διάλυση των ασφαλιστικών
ταµείων. Με τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Με την υποβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Με την εξαθλίωση των
µεσαίων και χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων.
Από την Ελλάδα των πολλών σάς χωρίζει το πρόγραµµα-απειλή που εξαγγέλλετε, απειλή ότι θα αποτελειώσετε το σχέδιο καταστροφής που υλοποιήσατε επί των ηµερών σας, µε την επταήµερη εργασία, το κόψιµο επιδοµάτων, την ιδιωτική ασφάλιση.
Εν κατακλείδι, µάταια προσπαθείτε να αλλάξετε την ατζέντα.
Η δική µας ατζέντα περιλαµβάνει πραγµατικά µέτρα και πολιτικές
και η δική σας προσδιορίζεται κατά περίπτωση, περιλαµβάνει θεωρητικά κατασκευάσµατα και προορίζεται για µιντιακή κατανάλωση.
Ο λαός δεν θα απαντήσει σε ψευδοδιλήµµατα τα οποία θέλετε
ντε και καλά να επιβάλετε στον δηµόσιο διάλογο. Θα απαντήσει
στα πραγµατικά πολιτικά διακυβεύµατα που τίθενται εν όψει των
επικείµενων εκλογών και στο µεγάλο και ουσιαστικό δίληµµα αν
θέλουµε να επιστρέψουµε στην Ελλάδα των ελίτ και των ολιγαρχών ή αν θα προχωρήσουµε στην Ελλάδα των πολλών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μηταράκης.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώσαµε µία τετραετία κατά την
οποία η χώρα έκανε µεγάλα βήµατα πίσω. Νοµίζετε ότι µε µερικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα πάρετε άφεση αµαρτιών
για την τετραετία σας. Μειώνετε κάποιους φόρους που εσείς αυξήσατε µε το τρίτο µνηµόνιο, αλλά δεν ψηφίζετε την προστασία
του αφορολόγητου που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία.
Οι πολίτες ξέρουν τι πέρασαν, τι βίωσαν επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
και θα σας απαντήσουν κατάλληλα στις επικείµενες εκλογές.
Στον προεκλογικό σας πανικό τυλίγετε επιταγές παροχών στα
ψηφοδέλτια των εκλογών, διαστρεβλώνετε τις θέσεις της Νέας
Δηµοκρατίας και διχάζετε την ελληνική κοινωνία µε τον λόγο σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη οµιλία του στην Ολοµέλεια καταφέρθηκε ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό σύστηµα που προτείνει η Νέα Δηµοκρατία. Μίλησε
πάλι κακόβουλα για «ασφαλιστικό Πινοσέτ», αποδεικνύοντας ότι
ούτε ξέρει τι ήταν το «ασφαλιστικό Πινοσέτ» ούτε φυσικά έκανε
τον κόπο να διαβάσει την πρότασή µας.
Το ασφαλιστικό σύστηµα που εφαρµόστηκε στη Χιλή είχε ακριβώς το ίδιο µειονέκτηµα µε το σηµερινό σύστηµα της Ελλάδας.
Και τα δύο συστήµατα ήταν στην ουσία συστήµατα του ενός
µόνο πυλώνα, βάζοντας όλα τα «αβγά» των συνταξιούχων και των
εργαζόµενων σε ένα και µόνο καλάθι. Και κατά την έννοια αυτή,
κύριε Υπουργέ, σήµερα εφαρµόζεται στην Ελλάδα ένα ασφαλιστικό αυτής της λογικής και αυτό πρέπει να το αλλάξουµε.
Στόχος µας πρέπει να µεταβούµε σε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα που οι κίνδυνοι θα µοιράζονται και άρα θα µειώνονται, εξασφαλίζοντας µακροπρόθεσµα τις συντάξεις και των σηµερινών
συνταξιούχων και των σηµερινών εργαζοµένων, την προοπτική
δηλαδή του ασφαλιστικού συστήµατος.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει στον δηµόσιο, διανεµητικό και
αναδιανεµητικό πρώτο πυλώνα. Να τελειώνουµε µε αυτή τη συζήτηση. Είναι σταθερή και ξεκάθαρη η θέση µας εδώ και πάρα
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πολλές δεκαετίες από την ίδρυση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Πιστεύουµε, όµως, σε ένα πιο δίκαιο σύστηµα, πιο ανταποδοτικό. Πιστεύουµε, επίσης, στην ανάγκη µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και των εργαζοµένων και των εργοδοτών κατά
25%, ώστε να αναπνεύσουν οι εργαζόµενοι, να δουν αύξηση του
πραγµατικού τους µισθού, να αναπνεύσουν και οι επιχειρήσεις,
να βοηθηθεί δηλαδή η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και,
κατά συνέπεια, η αύξηση του κατώτατου µισθού, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγγείλει στα επόµενα χρόνια αύξηση του
κατώτατου µισθού στον διπλάσιο ρυθµό της αύξησης του ΑΕΠ.
Όσον αφορά την επικουρική και επαγγελµατική σύνταξη, τα
επαγγελµατικά ταµεία πρέπει να λειτουργήσουν σε µια κεφαλαιοποιητική λογική. Σήµερα οι ασφαλισµένοι δίνουν το ένα τρίτο
του εισοδήµατός τους, γνωρίζοντας ότι αυτά τα χρήµατα δεν
τους ανήκουν. Τίποτα δεν µπαίνει στην άκρη για τους ίδιους. Τίποτα δεν αποταµιεύεται. Οι σηµερινοί ασφαλισµένοι απλά ελπίζουν ότι στο µέλλον κάποιοι άλλοι θα πληρώσουν τις δικές τους
συντάξεις. Αυτό, όµως, έχει βαθµούς κινδύνου. Δηµιουργεί αµφιβολίες λόγω δηµογραφικών και δηµοσιονοµικών πιέσεων,
όπως βίωσαν µε τον πιο δυσάρεστο τρόπο οι σηµερινοί συνταξιούχοι. Ας µιλήσουµε καθαρά στους πολίτες. Το σύστηµα σήµερα
δεν είναι ασφαλιστικό, είναι ουσιαστικά φορολογικό και µέρος
του οποίου δίνεται για συντάξεις.
Μιλώντας για το σύστηµα επικουρικής και επαγγελµατικής
ασφάλισης που θα έπρεπε να είναι τµήµα του δεύτερου πυλώνα,
ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα ουσιαστικά το απαξιώνει στην πράξη απορροφώντας τον στον πρώτο πυλώνα, ουσιαστικά επιφυλάσσοντας
στους σηµερινούς ασφαλισµένους της επικουρικής ασφάλισης
συντάξεις-φιλοδωρήµατα µετά τις µειώσεις του νόµου Κατρούγκαλου, αλλά παράλληλα τους επιβαρύνει µε εισφορές 7% του εισοδήµατός τους.
Στη Νέα Δηµοκρατία µιλάµε πάντα καθαρά. Το διανεµητικό σύστηµα παραµένει, για να στηρίξει τους πιο αδύναµους και να εξασφαλίσει τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Όµως, πλέον οι εισφορές
της επαγγελµατικής θα πρέπει να είναι ατοµικές, να είναι στον
λογαριασµό των ασφαλισµένων, στη δική τους ατοµική µερίδα,
προσφέροντας σιγουριά στους σηµερινούς εργαζόµενους. Ένα
νέο σύστηµα που θα αφορά τους νέους ασφαλισµένους, θα το
διαχειρίζεται το δηµόσιο και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία ρυθµιστικών αρχών και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Κι όσο για το κόστος µετάβασης, στο οποίο αναφέρθηκε ο
Πρωθυπουργός, διαχέεται σε βάθος τριών δεκαετιών και υπερκαλύπτεται από τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα των συσσωρευµένων κεφαλαίων που θα δηµιουργηθούν στην ελληνική
οικονοµία.
Δηµιουργούµε ένα σύστηµα που ο ασφαλισµένος θα έχει προσωπικές επιλογές και δηµιουργούµε παράλληλα και εθνικά αποθεµατικά που θα στηρίξουν την ελληνική οικονοµία, όπως συµβαίνει σε όλες µα όλες τις δυτικές χώρες, για να µην είµαστε
αποκλειστικά εκτεθειµένοι, όπως σήµερα, στους ξένους θεσµικούς επενδυτές, των οποίων η συµπεριφορά είναι προφανώς πιο
ευµετάβλητη.
Και ο τρίτος πυλώνας θα παραµείνει προαιρετικός, αλλά µε
φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα ενισχύσουν την αποταµίευση
και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των µελλοντικών συνταξιούχων.
Σε αυτή την ολοκληρωµένη πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει να αντιτάξει τις περίπου διακόσιες χιλιάδες συντάξεις που δεν εκδίδονται, τις σκιές για λαθροχειρίες
στο πρωτόκολλο των συντάξεων και τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ», τις
µειωµένες συντάξεις του νόµου Κατρούγκαλου -35% κάτω οι
συντάξεις για όσους κάνουν τώρα αίτηση συνταξιοδότησης- τις
συντάξεις χηρείας που την τελευταία στιγµή, µετά τη γενική κατακραυγή, διορθώνετε, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και εχθές για άλλη µια φορά πιαστήκατε να λέτε ψέµατα και
να διαστρεβλώνετε την πραγµατικότητα. Διότι η σύµβαση εργασίας της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» αφ’ ενός εγκρίθηκε από τη σηµερινή
Υπουργό, την κ. Αχτσιόγλου και ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν αναφέρθηκε σε επταήµερη εργασία, αλλά σε επταήµερη λει-
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τουργία των επιχειρήσεων, όπως ήδη γίνεται σε πολλές συγκοινωνιακές, νοσηλευτικές και άλλες µονάδες της ελληνικής οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Τελειώνω µε µια λέξη, κύριε Πρόεδρε.
Αποδείχθηκε όµως ότι εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
2018 ψηφίσατε την επταήµερη εργασία στον χώρο του τουρισµό
και φέρατε αυτό που εσείς αποκαλείτε «εργασιακό µεσαίωνα».
Ψέµατα, λαθροχειρίες και διαστρέβλωση της αλήθειας!
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ!
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αυτά αντιτάσσετε στο πρόγραµµα της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ευτυχώς φεύγετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τα όσα ζήσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα κατά τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση και, βεβαίως, όλα όσα έχουν ακολουθήσει θίγουν και την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση.
Με θλίψη, θα έλεγα πραγµατικά, παρακολούθησα τη λασπολογία µεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Συµπέρασµα ένα: Προσωπικές επιθέσεις,
χτυπήµατα κάτω από τη µέση, βολές κατά της υπόληψης οικογενειών και τοποθετήσεις που δεν τιµούν το λειτούργηµα που
έχουµε αναλάβει.
Η Κυβέρνηση, θα έλεγα, και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχουν
φτιάξει ένα τεχνητό δίπολο. Γιατί τεχνητό είναι όταν έχουµε πολυκοµµατική Βουλή, ισχνές πλειοψηφίες και αυτό για να πολωθεί
προεκλογικά η κοινωνία, κακοποιώντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και αδιαφορώντας φυσικά για το τι πραγµατικά βιώνουν
οι πολίτες στην καθηµερινότητά τους.
Στην πραγµατικότητα θα έλεγα αµφότεροι αδιαφορείτε για το
ποιος πληρώνει το µάρµαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση, απέχοντας
πλέον έτη φωτός από το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης, µε το οποίο
αναδείχτηκε κυβέρνηση, σήµερα επιχειρεί µε φιλοδωρήµατα να
ανατρέψει το συλλογικό αίσθηµα, ότι φόρτωσε µε µεγαλύτερα
βάρη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, µε τα µέτρα ενός αχρείαστου
µνηµονίου που κόστισε σχεδόν 200 δισεκατοµµύρια στους Έλληνες πολίτες. Επίσης, ότι µε τα υπερπλεονάσµατα που έχει δεσµευτεί αφαίρεσε σε µόλις τρία χρόνια 13 δισεκατοµµύρια ευρώ
από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θέλει να αφαιρέσει άλλα 5,5
δισεκατοµµύρια έως το 2022, ότι δεσµεύτηκε, θα έλεγα, για παραγωγική ανασυγκρότηση και δίκαιη ανάπτυξη, αλλά τελικά κατόρθωσε να προωθεί πολιτικές µε µειωµένες δηµόσιες επενδύσεις, χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά µε φορολογική και
ασφαλιστική επιβάρυνση, συνθλίβοντας συνάµα κάθε επενδυτική
προσπάθεια και φτωχοποιώντας οριστικά και αµετάκλητα τη µεσαία τάξη.
Και, βεβαίως, θα έλεγα, για να κουκουλώσει τη χειραγώγηση
των θεσµών, το πάρε-δώσε µε οικονοµικούς παράγοντες και παράγοντες των µίντια, το πελατειακό κράτος που η ίδια έστησε και
που ευνοεί ρυθµίσεις για αυτούς, σε κάθε νοµοσχέδιο που φέρνει υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις.
Από την άλλη, η Νέα Δηµοκρατία τηρώντας τον νόµο της σιωπής για την κυβερνητική περίοδο 2004 - 2009, για την καραµανλική εποχή, θα έλεγα, την εποχή εκείνη που έριξε στα βράχια τη
χώρα, ζητά ωστόσο σήµερα εκλογές και υπόσχεται ένα αναπτυξιακό σοκ, ενώ συντάσσεται µε την Ευρώπη που οραµατίστηκε
το κόµµα της κ. Μέρκελ και σήµερα του κ. Βέµπερ, που µετέτρεψαν τη χώρα µας σε αποδιοποµπαίο τράγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουν τα δικά τους λάθη.
Και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, αγαπητοί συνάδελφοι, στον ελληνικό λαό τώρα, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, ότι κάθε ψήφος στη
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Νέα Δηµοκρατία είναι ψήφος στο κόµµα της κ. Μέρκελ και του
κ. Βέµπερ, στο κόµµα που εκφράζει τη θεσµική στασιµότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγεί στη γερµανική Ευρώπη. Και
κάθε ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος στο όραµα για την Ευρώπη του Μελανσόν, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Είναι η Ευρώπη του Μελανσόν, που υπονοµεύει το εγχείρηµα της
πολιτικής ενοποίησης Ένωσης.
Έτσι, λοιπόν, το διακύβευµα, τόσο των ευρωεκλογών όσο και
των εκλογών, δεν είναι δίπολο, δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης.
Το διακύβευµα είναι στασιµότητα ή αλλαγή. Γιατί και η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπηρετούν, θα έλεγα, τη
στασιµότητα, ενώ το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, υπηρετεί την
αλλαγή µέσα από µία πραγµατική, προοδευτική ατζέντα.
Δεν είναι ούτε δηµοψήφισµα ούτε εκλογικές προσοµοιώσεις
οι ευρωεκλογές. Είναι κοµβικής σηµασίας για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µόνο αν επικρατήσουν οι προοδευτικές
δυνάµεις, το προοδευτικό µέτωπο, που θέλουν να διορθώσουν
τις θεσµικές αδυναµίες της Ένωσης, µόνο τότε µπορούµε να ελπίζουµε για την ένωση των λαών και όχι των αριθµών. Διότι το
αποτέλεσµα των ευρωεκλογών θα κρίνει εάν θα αλλάξει η Συµφωνία του Δουβλίνου για να κατανέµονται οι πρόσφυγες και οι
µετανάστες στο σύνολο της Ευρώπης, µε βάση τον πληθυσµό
και την ανεργία της κάθε χώρας, εάν, δηλαδή, θα µπορέσει η
χώρα µας να αποφορτιστεί από τον µεγάλο όγκο ροών.
Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών θα κρίνει εάν θα ενισχυθεί
περαιτέρω ο µηχανισµός της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας,
που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να αγοράσουν νέα µέσα
πυρόσβεσης µε 90% χρηµατοδότηση και να επισκευάσουν τα
εθνικά τους µέσα µε 70% χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ώστε να µπορεί η χώρα µας µε ευκολία να προετοιµάσει
έναν σύγχρονο στόλο µέσων πολιτικής προστασίας, για να µη ζήσουµε ξανά τις εφιαλτικές και τραγικές στιγµές του περσινού καλοκαιριού, να µην ξαναζήσουµε άλλο Μάτι.
Αυτή θα έπρεπε να είναι η αντιπαράθεση των ηµερών, αγαπητοί συνάδελφοι, να είναι αντιπαράθεση πολιτική και όχι προσωπική, µία εποικοδοµητική και όχι µία ανούσια καταστροφική λασπολογία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απάντησή µας στις εκατόν είκοσι δόσεις είναι µία: ανάπτυξη, η οποία αναζητείται. Το 2018
έκλεισε, παρά τις προβλέψεις, µε ποσοστά κάτω του 2%, όταν
θα µπορούσε το ΑΕΠ να αυξάνεται µε διπλάσιους ρυθµούς. Οι
επενδύσεις µειώνονται κατά 12% το 2018, διαψεύδοντας µε στοιχεία τα κούφια λόγια του Υπουργείου Οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα το δηµόσιο χρέος φτάνει τα 335 δισεκατοµµύρια, δηλαδή το 181% του ΑΕΠ, και υπονοµεύει το µέλλον της νέας γενιάς, το µέλλον της χώρας. Κατά 5% αυξήθηκε µόνο στο τέταρτο
τρίµηνο το 2018. Οι απλήρωτοι φόροι των Ελλήνων αυξήθηκαν
κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο τους δύο πρώτους µήνες του
2019. Υπό αναγκαστικά µέτρα κατασχέσεων βρίσκονται σήµερα
1,2 εκατοµµύριο νοικοκυριά.
Πρώτα τους χρεώσατε µε την υπεροφορολόγηση, µε τις υπέρογκες ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις και σήµερα τους ρυθµίζετε. Θυµίζω ότι το 2014 τα ληξιπρόθεσµα προς το δηµόσιο ήταν
73 δισεκατοµµύρια και τα φτάσατε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι
της Κυβέρνησης, στα 104 δισεκατοµµύρια, ενώ τα ληξιπρόθεσµα
προς τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν 11,5 δισεκατοµµύρια και τα
φτάσατε στα 35 δισεκατοµµύρια.
Είναι κοροϊδία, λοιπόν. Η ρύθµισή σας, κύριοι της Κυβέρνησης,
υπολείπεται της δικής µας ρύθµισης του ν.4305/2014, την οποία
θέλω να θυµίσω δεν είχατε ψηφίσει, όπως και τις ρυθµίσεις των
εκατό δόσεων του 2015. Έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση και σας καλούµε να τη συζητήσουµε. Την πρότασή µας αντιγράφει η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό που θα έπρεπε να φέρετε είναι
κάτι απλό, µία απλή ρύθµιση, που θα δίνει πραγµατική δυνατότητα ένταξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Επισηµαίνω το νοµοσχέδιο που προβλέπει από δεκαοκτώ έως
τριάντα δόσεις για ένα µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων, ενώ,
ταυτοχρόνως, ο συνδυασµός της ελάχιστης δόσης µε τα εισο-
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δηµατικά κριτήρια θα έλεγα ότι έχει ως αποτέλεσµα πολύ λιγότερες από τις εκατόν είκοσι δόσεις.
Εµείς σας είπαµε: επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Κατάργηση του πελατειακού κράτους, κατάργηση της γραφειοκρατίας, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, για να απαντήσουµε στο µεγάλο πρόβληµα της κρίσης ως ανάπτυξη. Ανάπτυξη, λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση. Διαφορετικά, θα φτάσουµε στο σηµείο το κράτος να παίρνει από τον πολίτη το
πορτοφόλι και να απαιτεί ο πολίτης να λέει κι ευχαριστώ, από τα
δικά του δανεικά, που έδωσε στην Κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Παναγιώταρος, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, έχει τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Παπανάτσιου, για να µην το µάθετε από άλλον, την άλλη
εβδοµάδα θα κάνω την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση για
την Περιφέρεια Αττικής σε έναν ιδιωτικό χώρο. Σας το λέω για
να ξαναπάρετε τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, µε έµµεσο τρόπο να του
πείτε να µη δώσει τον χώρο στους φασίστες, να µας δώσετε έτσι
και µισή µε µία µονάδα.
Έρχεται, λοιπόν, το εν λόγω νοµοσχέδιο, µετά από οκτώ και
πλέον έτη µνηµονίων, δυσβάσταχτων µέτρων και συνεχών αυξήσεων σε ό,τι µπορείτε και δεν µπορείτε να φανταστείτε, σε φόρους, σε φόρο προστιθέµενης αξίας, σε εισφορές, αυξήσεις στη
ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ. Μετά από στρατιές ανέργων µην καυχιέστε
για τη µείωση της ανεργίας, διότι αυτή η µείωση είναι πλασµατική, αφού πλέον οι περισσότερες δουλειές έχουν να κάνουν µε
ελαστικές µορφές εργασίας.
Πεντακόσιες χιλιάδες, περίπου, Έλληνες που µετανάστευσαν
νοµίµως σε χώρες του εξωτερικού, εργάζονται, παράγουν, δηµιουργούν και συνεισφέρουν στους ασφαλιστικούς φορείς των
χωρών που έχουν πάει. Είχαµε το κλείσιµο εκατοντάδων χιλιάδων
επιχειρήσεων και τη µετακόµιση χιλιάδων άλλων σε χώρες του
εξωτερικού, όµορες, τρίτες ή οπουδήποτε αλλού.
Είχαµε την εκτόξευση του δηµοσίου χρέους από το 120%, περίπου, που βρισκόταν ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2010, στο 182%,
περίπου, µε ανοδικές τάσεις το 2019, µε την εκτόξευση και του
ιδιωτικού χρέους, το οποίο κάθε µήνα αυξάνεται µε γοργούς
ρυθµούς. Είχαµε τις σκανδαλώδεις ευνοϊκές µεταχειρίσεις προς
τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς και λαθροµετανάστες που «εργάζονται» νοµίµως ή παρανόµως στην πατρίδα µας σε σχέση µε
τους Έλληνες µικροµεσαίους.
Είχαµε τις σκανδαλώδεις ευνοϊκές µεταχειρίσεις εις βάρος
αυτών τους οποίους κάποτε πολεµούσατε, αλλά τώρα κάνετε τα
µπάνια σας µαζί, όπου παραγράφονται δεκάδες εκατοµµυρίων
προστίµων από τα συναρµόδια Υπουργεία της κ. Παπανάτσιου
και άλλα Υπουργεία -βλέπε κάτι καναλάρχες, που λόγω πενταετίας, όλως τυχαίως, χάθηκαν 90 εκατοµµύρια ευρώ και πλέον και
πολλούς άλλους επιχειρηµατίες- ενώ για τον µικροµεσαίο, κάθε
µέρα, κάθε τρεις και λίγο, να βλέπουµε τους φοροελεγκτικούς
µηχανισµούς να κυνηγάνε αδυσώπητα τους Έλληνες πολίτες.
Φέρνετε, µε όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν, ένα νοµοσχέδιο
που λέτε ότι ελαφρύνει, ενδεχοµένως εν µέρει, τµήµα όλων
αυτών των δυσβάσταχτων βαρών, µε τα οποία εξοντώνετε τον
ελληνικό λαό. Τους έχετε πάρει εκατό και τους επιστρέφετε ένα,
κι αυτό υπό προϋποθέσεις.
Παραδείγµατος χάριν, καυχιέστε για δεύτερη φορά ότι δίνετε
τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Μήπως, σε αυτό το µεγάλο ψέµα που
λέτε για τα τρία, τα τέσσερα ή τα πέντε κατοστάρικα που θα πάρουν, αποσπασµατικά κι όχι σε µόνιµη βάση, κάποιες κατηγορίες
συνταξιούχων, ελλοχεύει ο κίνδυνος ότι λίαν συντόµως, όντως,
η σύνταξη θα είναι στα τρία, τέσσερα ή πέντε κατοστάρικα;
Επίσης, λέτε ότι µειώνετε τον ΦΠΑ στους λογαριασµούς της
ΔΕΗ, όταν έχετε φουσκώσει και στουµπώσει τους λογαριασµούς
της ΔΕΗ µε πάσης φύσεως άσχετα χρέη και πλέον η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων δεν µπορεί να πληρώσει τον λογαριασµό και κάνει ρύθµιση ή ρύθµιση στη ρύθµιση ή δεν πληρώνει
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καθόλου ή κλέβει επανασυνδέοντας παράνοµα το ρεύµα ή όλα
αυτά τα οποία συµβαίνουν σε µία ευρωπαϊκή, κατά τα άλλα,
χώρα εν έτει 2019.
Τα εν λόγω µέτρα που φέρνετε είναι σαν ασπιρίνη σε καρκινοπαθή. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σαν τον χρεωµένο από το καζίνο που βγαίνει απ’ έξω και του δίνει αυτός που δανείζει µαύρο
χρήµα την τελευταία στιγµή κάποια χρήµατα και παίρνει ανάσα
για λίγα δευτερόλεπτα και µετά πάλι καµένος είναι.
Είναι πάρα πολλά τα προβλήµατα για τα οποία δεν κάνετε τίποτα. Έχουµε ΦΠΑ 24%, φόρο εισοδήµατος στο θεό, προκαταβολή φόρου 100% -θα σας τα λέµε συνέχεια- γραφειοκρατία,
ασφαλιστικές εισφορές που αγγίζουν το 26%, ρατσισµό εις βάρος των Ελλήνων, όπως στη γιαγιά µε τα τερλίκια που πήγαν και
την πλάκωσαν στους φόρους, ενώ οι ορδές των λαθροµεταναστών που πουλάνε µε ωραίους τρόπους την πραµάτεια τους έξω
από την ΑΣΟΕΕ, από τη Νοµική και αλλού, να είναι αλώβητοι και
ατιµώρητοι. Με όλα αυτά περιµένετε να υπάρχει κανενός είδους
ανάπτυξη; Όχι.
Αυτά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα ίδια και στην Περιφέρεια Αττικής, όπου όλοι τώρα οι υποψήφιοι µιλούν για την επιχειρηµατικότητα. Κι εδώ γελάµε, βέβαια, γιατί τα έργα και οι
µέρες καθενός έχουν όνοµα, διεύθυνση και ξέρουµε όλοι καλά
τι γίνεται. Δεν µπορείτε να διορθώσετε τίποτα απ’ όλα αυτά.
Αυτά και πολλά άλλα θα µπορέσουν να γίνουν επ’ ωφελεία των
Ελλήνων και κυρίως των µικροµεσαίων, που είναι αυτοί οι οποίοι
πλήττονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια περισσότερο από τον
οποιοδήποτε άλλο, αν υπάρχει θέληση, βούληση και διάθεση
από την κεντρική διοίκηση, κάτι το οποίο δεν φαίνεται.
Αυτό δεν φαίνεται διότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε ψηφίσει και τα τρία δυσβάσταχτα µνηµόνια, έχετε εφαρµόσει δυσβάσταχτα µέτρα, συνεχίζετε και παίρνετε µέτρα από το παράθυρο.
Με το ένα δίνετε, µε το άλλο παίρνετε. Όλα αυτά είναι εις βάρος
των Ελλήνων και υπέρ όλων όσοι δεν θέλουν το καλό αυτής της
πατρίδας. Η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση κινούνται στο ίδιο
ακριβώς κλίµα. Μας θυµίζει τους διαξιφισµούς και τις κοκοροµαχίες, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση και η Νέα Δηµοκρατία συγκυβερνούσε µε το ΚΙΝΑΛ.
Συµπολίτες µας, µην τσιµπάτε από αυτά το οποία σας τάζουν
και µη δοκιµάζετε από τον κακοµαγειρεµένο σανό που σας σερβίρουν. Εάν θέλετε πραγµατική ανάπτυξη, αλλαγή, πρόοδο και
ευηµερία, θα πρέπει να δοκιµάσετε κάτι το οποίο δεν έχει δοκιµαστεί µέχρι τώρα, γιατί όλοι αυτοί που σας υπόσχονται λαγούς
µε πετραχήλια είναι οι ίδιοι που για δεκαετίες κυβερνούσαν
αυτόν τον τόπο, τον καταχρέωσαν, καταχρέωσαν τα ίδια τους τα
κόµµατα µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ και χρωστούν σε
όποιον µιλάει ελληνικά και όχι µόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ.
Προχωρούµε µε τον επόµενο οµιλητή που είναι ο κ. Στεργίου,
Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Στεργίου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και περιλαµβάνονται
στο παρόν νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες, κατά τη γνώµη µας
αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και δώρο άδωρο για τα λαϊκά
στρώµατα. Και αυτό γιατί παραµένει και ενισχύεται το συνολικό
αντιλαϊκό πλαίσιο, στο οποίο συµφωνείτε φυσικά όλοι σας, που
στηρίζεται στους εφαρµοστικούς νόµους των τριών µνηµονίων
που κανένας τους δεν έχει καταργηθεί. Για να µην ξεχνιόµαστε,
το τρίτο µνηµόνιο που «κούµπωσε» στα προηγούµενα δύο, όλοι
µαζί το ψηφίσατε.
Η Κυβέρνηση αξιοποιεί αυτά τα µέτρα για να πάρει συγχωροχάρτι για τη διατήρηση όλου του αντιλαϊκού οπλοστασίου που
έφερε τον λαό µας µέχρι εδώ, αλλά κυρίως ως άλλοθι για την
κλιµάκωση της επίθεσης σε βάρος του, τη συνέχιση δηλαδή της
αντιλαϊκής πολιτικής που στον πυρήνα της έχει τα συµφέροντα
του κεφαλαίου και όχι τα συµφέροντα του λαού µας και γι’ αυτό
θα συνεχίσει να τσακίζει τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Διατηρείται ανέπαφο όλο το αντεργατικό νοµικό οπλοστάσιο
και των τριών µνηµονίων, που έχει δηµιουργήσει ζούγκλα στις
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εργασιακές σχέσεις. Αυτή τη ζούγκλα, κυρία Υπουργέ Εργασίας,
που έχει καταργήσει τη σταθερή και µόνιµη εργασία, τον σταθερό ηµερήσιο χρόνο εργασίας, τις συλλογικές συµβάσεις, τη
δουλειά µε δικαιώµατα, εσείς και ο ΣΕΒ την ονοµάζετε «ευελιξία». Νέα λέξη!
Για να δούµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, µερικά νοµοθετηµένα µέτρα ευελιξίας-«ζούγκλας» για τους
εργαζόµενους. Δεν ισχύει η εκ περιτροπής εργασία -και µάλιστα
µονοµερώς από τον εργοδότη- η διαθεσιµότητα ή οι ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι από τους εργολάβους χωρίς κανένα δικαίωµα,
που σε πάρα πολλούς χώρους είναι πλέον κανόνας; Δεν ισχύει η
µαθητεία, η πρακτική άσκηση που αξιοποιείται ιδιαίτερα στον
κλάδο του τουρισµού, τον πυλώνα της οικονοµίας, για να εξασφαλίζεται τζάµπα εργασία; Δεν ισχύει η δοκιµαστική περίοδος
εργασίας ενός χρόνου και µάλιστα το ότι όταν απολυθεί ο εργαζόµενος δεν δικαιούται αποζηµίωση;
Ο κατάλογος αυτής της εργασιακής ζούγκλας είναι µακρύς
και συνεχώς διευρύνεται προς όφελος, φυσικά, της εργοδοσίας.
Αυτά τα µέτρα είναι που δίνουν αέρα στα πανιά της εργοδοσίας,
η οποία αλλάζει τους εργαζόµενους σαν τα πουκάµισα, για να
µην αποκτήσουν εργασιακά και µισθολογικά δικαιώµατα. Απόδειξη γι’ αυτό είναι -µε στοιχεία δικά σας, φυσικά- ότι τον προηγούµενο χρόνο οι απολύσεις ήταν περίπου δύο εκατοµµύρια,
όσοι δηλαδή είναι και οι εργαζόµενοι, δηλαδή η ανακύκλωση των
εργαζοµένων, σε όλους τους χώρους δουλειάς, στο µεγαλείο
της!
Κι εδώ, στο άρθρο 48, κυρία Υπουργέ, λέτε ότι η απόλυση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη από τον εργοδότη, για να µην µπορεί
να απολύει αυθαίρετα. Εδώ τώρα γελάνε και οι πέτρες, γιατί ο
εργοδότης µπορεί να βρει οποιαδήποτε πρόφαση για να απολύσει. Το κυριότερο, όµως, είναι το εξής: Δεν έχετε απελευθερώσει
τις οµαδικές απολύσεις; Για ποια αιτιολόγηση απολύσεων µιλάτε;
Δεν έχετε σε πλήρη -µα, πλήρη- ισχύ τις συµβάσεις ορισµένου
χρόνου, δίµηνα, πεντάµηνα, οκτάµηνα ιδιαίτερα στους ΟΤΑ, για
την αλλοίωση της ανεργίας;
Μία εταιρεία στον Βόλο, µία µεγάλη βιοµηχανία -αν θέλετε το
όνοµά της, θα σας το πω µετά- από το 2012 απασχολεί περίπου
εκατό εργαζοµένους -σε σύνολο διακοσίων πενήντα- µε συµβάσεις µήνα τον µήνα. Και το κάνει αυτό εκβιάζοντάς τους να είναι
καλά παιδιά, να µη ζητάνε, να µην αιτούνται, για να ανανεωθεί
πάλι η µηνιάτικη σύµβαση. Έξι χρόνια, µήνα µε τον µήνα εργασιακή σύµβαση! Αυτό το άθλιο συµβαίνει!
Όλα αυτά -νοµίζω, βέβαια ότι τα ξέρετε, δεν είστε άµοιροιέχουν ως αποτέλεσµα το 55% των προσλήψεων να είναι µε αυτές
τις απαράδεκτες µορφές απασχόλησης και µε µέσο µηνιαίο εισόδηµα το πολύ 400 ευρώ. Αυτά είναι δικά σας στοιχεία, δεν
είναι δικά µας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Και αυτό έχετε το
θράσος να το ονοµάζετε «κανονικότητα», «δίκαιη ανάπτυξη» και
«επαναφορά των εργασιακών δικαιωµάτων».
Για να δούµε τώρα, γιατί έγινε και πολύς λόγος για κάποια
άλλα ζητήµατα. Όσον αφορά το εργασιακό κλίµα στους χώρους
δουλειάς -από πρώτο χέρι µιλάω- η τροµοκρατία, η ασυδοσία και
η αυθαιρεσία της εργοδοσίας σπάει κόκκαλα. Αν διανοηθεί κάποιος εργαζόµενος να διεκδικήσει τα αυτονόητα, βρίσκεται µε
τη θηλιά της απόλυσης στον λαιµό του.
Για όλη αυτή την άθλια πραγµατικότητα πανηγυρίζετε! Μπράβο σας! Μπράβο σας, θα πούµε εµείς! Όµως, οι εργαζόµενοι που
γεύονται αυτή την απαράδεκτη πολιτική όλων σας, θα σας τιµωρήσουν και µάλιστα γρήγορα και αυστηρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας, σας παρακαλώ,
όπως τη δείξατε και στους άλλους.
Κοµπάζετε, κύριοι της Κυβέρνησης και κάποιοι οµιλητές -και
µάλιστα θριαµβευτικά- ότι επαναφέρατε σε ισχύ τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας. Για να δούµε όµως τι επαναφέρατε, για να
αποδείξουµε το µεγαλείο της απάτης σας!
Ας πούµε ότι µία συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων υπογράφει συλλογική σύµβαση µε την αντίστοιχη κλαδική εργοδοτική οργάνωση. Πρώτον, -και το ξέρετε- δεν έχετε θωρακίσει εκ
των προτέρων, νοµοθετώντας, ότι για να γίνει υποχρεωτική αυτή
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η συλλογική σύµβαση εργασίας πρέπει προαιρετικά ο εργοδότης
να προσκοµίζει στο Υπουργείο σας µητρώο µελών που να αποδεικνύει ότι καλύπτει το 51% του κλάδου; Ρωτάµε το εξής: ποιος
θα το κάνει αυτό, αφού είναι προαιρετικό; Θα βγάλουν τα µάτια
τους µόνοι τους οι εργοδότες; Ε, δεν είναι και χαζοί! Συµπέρασµα: Κανένας δεν θα το κάνει. Άρα δεν ισχύει η συλλογική σύµβαση εργασίας.
Δεύτερον, δεν το ξέρετε ότι σε όλους τους κλάδους πάνω από
τους µισούς εργαζόµενους, όπως είπα και πριν, είτε δουλεύουν
µε ελαστικές µορφές απασχόλησης είτε είναι ενοικιαζόµενοι σε
εργολάβους; Καλύπτονται αυτοί από τη συλλογική σύµβαση;
Όχι.
Ένα κραυγαλέο παράδειγµα γι’ αυτό που λέω τώρα είναι ο
κλάδος του τουρισµού, όπου η συλλογική σύµβαση που ισχύει
και την έχετε µάλιστα και σηµαία, εφαρµόζεται µόνο στο 10%
των εργαζοµένων του κλάδου, αφού στον συγκεκριµένο κλάδο
ισχύουν δεκαπέντε διαφορετικές µορφές εργασίας.
Όσο δε για τον κατώτερο µισθό, τι κάνατε; Ενεργοποιήσατε
τον νόµο Βρούτση που, ενώ τον καταγγέλλατε πριν, τον κάνατε
δικό σας, µε τον οποίο ο µισθός και το ηµεροµίσθιο δεν θα είναι
αποτέλεσµα αγωνιστικής διεκδίκησης των συνδικάτων µε τον
ΣΕΒ, αλλά θα είναι µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα πάντα µε
την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των βιοµηχάνων.
Υπάρχει και το ενδεχόµενο αν οι βιοµήχανοι σας πουν ότι δεν
έχουν κερδοφορία ή ανταγωνιστικότητα, να υπάρξει και µείωση.
Έτσι είναι!
Μετά απ’ όλα αυτά που ανέφερα -και είναι η πραγµατικότητα
και η αλήθεια- επιεικώς θα σας πούµε ότι κοροϊδεύετε τους εργαζόµενους ασύστολα, γιατί αν πραγµατικά θέλατε να επαναφέρετε τον κατώτερο µισθό, τις συλλογικές συµβάσεις, την κατάργηση όλων των εργατικών νόµων, δεν είχατε και δεν έχετε παρά
να ψηφίσετε την πρόταση νόµου των πεντακοσίων τριάντα συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουµε καταθέσει από τον Νοέµβριο του 2016.
Αλήθεια, πού την έχετε βάλει αυτή; Βάλατε αλάτι και την παστώσατε; Πού υπάρχει; Πού είναι αυτή η πρόταση; Φέρατε,
όµως, µε περίσσιο ζήλο τον Δεκέµβρη του 2018 και ψηφίσατε
όλοι µαζί, µε τη Νέα Δηµοκρατία, µε τον κ. Βρούτση και µε το
ΠΑΣΟΚ, τον περιορισµό έως και την κατάργηση του ιερότερου
δικαιώµατος, αυτού της απεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, λοιπόν και το ΠΑΜΕ -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ- δεν θα πάψουµε να διεκδικούµε την επαναφορά όλων
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Σας λέµε κάτι, κύριοι της Κυβέρνησης και των άλλων κοµµάτων, που στηρίζετε µε τα µπούνια
αυτό το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα, που το έχετε ευαγγέλιο και το προσκυνάτε. «Καπιταλισµός» λέγεται.
Στο όνοµα, λοιπόν, αυτής της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, έχετε δηµιουργήσει κάτεργα στους χώρους δουλειάς,
µε αποτέλεσµα χιλιάδες εργατικά ατυχήµατα µε δεκάδες νεκρούς. Πιο συγκεκριµένα -κι έχει σηµασία αυτό το στοιχείο, είναι
στοιχείο δικό σας- µε στοιχεία του ΣΕΠΕ το 2016 έγιναν έξι χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε εργατικά ατυχήµατα, από τα οποία
τα εβδοµήντα πέντε ήταν θανατηφόρα. Δηλαδή, κάθε πέντε
µέρες είχαµε και έναν νεκρό εργάτη στον βωµό της κερδοφορίας
των βιοµηχάνων. Για τα άλλα χρόνια δεν υπάρχουν στοιχεία.
Αυτό, λοιπόν, και µόνο το στοιχείο δείχνει και επιβεβαιώνει ότι
το κεφάλαιο, που όλοι σας πιστά υπηρετείτε, σκοτώνει και δεν
υπολογίζει ούτε την ανθρώπινη ζωή. Αυτό, λοιπόν, υπηρετείτε
όλοι σας, το οποίο κλείνει το µέλλον και παίρνει τη ζωή από τους
εργάτες. Από τη µεριά µας καλούµε τους εργαζόµενους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Στεργίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει τελείωσα, µία σελίδα
έχω, κύριε Πρόεδρε. Οκτώ λεπτά έχω. Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είµαστε στο όγδοο λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Μία σελίδα είναι.
Καλούµε, λοιπόν, τους εργαζόµενους και τον λαό µας, να κλεί-
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σουν τα αυτιά τους στους παλιούς και τους νέους σωτήρες γιατί
τους δοκίµασαν, και µε οδηγό πάντα τις δικές τους σύγχρονες
ανάγκες, να αγωνιστούν µαζί µε τα σωµατεία τους, συµπορευόµενοι µε τη γραµµή του κόµµατός µας, για να επανακτήσουν όλα
όσα τους κλέψατε και να ανοίξουν τον δρόµο για την οριστική
απαλλαγή από τα δεινά τους, ανατρέποντας τον βάρβαρο εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας, που
γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, πόλεµο και προσφυγιά.
Καλούµε τους εργαζόµενους και τον λαό µας σε αυτή τη γραµµή, µε αυτά τα κριτήρια στις 26 του Μάη να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές ΚΚΕ και στις περιφερειακές και τις τοπικές εκλογές
τη Λαϊκή Συσπείρωση µε το γαρύφαλλο που υποστηρίζει το Κοµουνιστικό Κόµµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός κ.Μπάρκας έχει τώρα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Πέντε λεπτά έχω κι εγώ; Νοµίζω ότι δεν είναι πραγµατικό αυτό.
Είναι δεδοµένο ότι θα χρησιµοποιήσω παραπάνω χρόνο.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατατίθεται εννέα χρόνια µετά την ψήφιση του πρώτου µνηµονίου και
εννέα µήνες µετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραµµα προσαρµογής. Είναι το δεύτερο κατά σειρά νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που έρχεται να επαναρυθµίσει µια σειρά εργασιακών δικαιωµάτων µετά από µια µακρά περίοδο εφαρµογής
στην Ελλάδα των πλέον αντιδραστικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, µια περίοδο που οδήγησε το εργασιακό τοπίο σε πλήρη
αποσάθρωση και πυροδότησε την όξυνση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων εις βάρος των χαµηλότερων εισοδηµάτων
της χώρας.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ακόµα ορόσηµο, στην προσπάθεια που ξεκινήσαµε από όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση
της χώρας, να ταχθούµε στο πλευρό όλων όσων σήκωσαν το
βάρος της κρίσης, των µισθωτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών, των επισφαλώς εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των ανέργων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σήµερα απευθυνόµαστε σε αυτούς, που τους στερήθηκε το
δικαίωµα να διαπραγµατεύονται µε ίσους όρους την εργασιακή
τους δύναµη, σε αυτούς που τους µετακυλίσθηκε το κόστος µιας
κρίσης την οποία δεν δηµιούργησαν. Διότι η κρίση δεν ήταν ουδέτερη. Είχε χαµένους και κερδισµένους. Ήταν µια διαδικασία
που µε άλλα λόγια διέρρηξε την κοινωνική συνοχή και υπονόµευσε την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας σε τροχιά ανάπτυξης µε όρους βιωσιµότητας τόσο οικονοµικής όσο και κοινωνικής.
Μπορεί όσοι θεωρούν το µνηµόνιο ευλογία να κατηγορούν την
Αριστερά για ιδεοληψία, επειδή υπερασπίζεται το δικαίωµα στην
απασχόληση που εξασφαλίζει µισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης,
επειδή κατήργησε τον ντροπιαστικό υποκατώτατο µισθό για τους
νέους, επειδή επανέφερε την ισχύ των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, επειδή νοµοθετεί σήµερα ενάντια στις αναιτιολόγητες
απολύσεις και επειδή θεωρεί πως η επταήµερη εργασία δεν αποτελεί στοιχείο ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, τη στιγµή µάλιστα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας βαίνει µειούµενος. Γιατί η ανάπτυξη για να υπάρχει, οφείλει
να είναι ανάπτυξη για όλους και οφείλει να έχει στο επίκεντρό
της την εργασία.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, αποτελεί ουσιαστικά βήµα όχι
µόνο για την επαναφορά της δηµοκρατίας στην εργασία, αλλά
ένα βήµα για τη διαδικασία µετασχηµατισµού του παραγωγικού
µοντέλου της χώρας, ενός παραγωγικού µοντέλου που θα επενδύει στην εργασία και στον άνθρωπο, ενός παραγωγικού µοντέλου που θα µπορεί να είναι πραγµατικά ανταγωνιστικό µέσα από
την δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, οι οποίες θα παράγουν εργασία υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Πίσω, λοιπόν, από την άρνηση της Αντιπολίτευσης να συναι-
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νέσει στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τις
αδικίες των προηγούµενων ετών και να δηµιουργήσει ένα πλέγµα
προστασίας για τον κόσµο της εργασίας, κρύβεται ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, αντιπαραθετικό µε το δικό µας, που δεν
µπορεί να καλύψει το πολιτικό και στρατηγικό αδιέξοδό της, όσο
καταστροφολογικό λόγο και αν εκτοξεύσει και όσα πλασµατικά
στοιχεία και αν µας παρουσιάσει.
Και επειδή είναι τουλάχιστον φαιδρό, τη σηµερινή µέρα να µας
εγκαλούν αυτοί οι οποίοι έφεραν την κρίση στην ελληνική οικονοµία και στη συνέχεια υλοποίησαν ένα σχέδιο βίαιης απελευθέρωσης της εργασίας, θα απαντήσω διαβάζοντας κάποια στοιχεία, µε τον µόνο τρόπο που αυτά µπορούν να διαβαστούν, δηλαδή ξεκινώντας από τα προηγούµενα έτη και φτάνοντας στα πιο
πρόσφατα και συγκρίνοντας µηνιαία στοιχεία µε µηνιαία στοιχεία
και ετήσια µε ετήσια.
Για την αδήλωτη εργασία ο ετήσιος µέσος όρος για το 2014
ήταν 19,20%, ενώ το 2018 εµφανίζεται στο 8,90%. Εδώ πρέπει
να σηµειώσω ότι τα νούµερα αυτά ανταποκρίνονται ως ευρήµατα
στο σύνολο των ελέγχων που διενήργησε το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας κατά τις περιόδους αναφοράς.
Ο κ. Βρούτσης µάλιστα και η κυβέρνησή του ήταν αυτοί που
συνέβαλαν στην αποδυνάµωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ως ελεγκτικού µηχανισµού µέσα από την κατάργηση διακοσίων εννέα οργανικών θέσεων και είκοσι έξι οργανικών µονάδων.
Σε ό,τι αφορά τα όσα ελέχθησαν για δήθεν εκτίναξη της µερικής απασχόλησης, η πραγµατικότητα και πάλι τους διαψεύδει.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ετήσιο τεύχος του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ», από το 2017 έως το 2018 δηµιουργήθηκαν ογδόντα τρεις
χιλιάδες πεντακόσιες οκτώ νέες θέσεις εργασίας. Από αυτές µάλιστα το 28% είναι µερικής, ενώ το 72% είναι πλήρους απασχόλησης. Κατά την περίοδο αυτή, δηλαδή, δηµιουργήθηκαν εξήντα
χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά νέες θέσεις εργασίας.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
να περάσω στο νοµοσχέδιο. Με το παρόν σχέδιο νόµου αποδεικνύεται ότι η περίοδος µετά τον Αύγουστο του 2018, είναι µια
διαφορετική περίοδος για την κοινωνική πλειοψηφία, διότι σχεδιάζουµε και υλοποιούµε πολιτικές, που αποκαθιστούν τη συρρίκνωση του εισοδήµατός τους, µε στοχευµένα και µόνιµα µέτρα.
Συγκεκριµένα, από φέτος, το 2019 µειώνουµε τον ΦΠΑ στην
εστίαση και στα τρόφιµα από 24% στο 13%, ενώ στην ενέργεια
από το 13% στο 6%. Θεσπίζουµε την νέα δέκατη τρίτη σύνταξη
ένα µόνιµο µέτρο ενίσχυσης του εισοδήµατος σε όλους τους
συνταξιούχους της χώρας σε µόνιµη και σταθερή βάση.
Είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη επίδοµα ευρωεκλογών και εξαγοράς, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης; Όταν ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ονοµάζει εργασιακές κατακτήσεις τις
οποίες η Κυβέρνησή του κατήργησε ως επιδόµατα και δη προεκλογικά, δεν στρέφεται εναντίον της Κυβέρνησης αλλά προσβάλλει τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους του µόχθου,
όπως ακριβώς όταν χαρακτήρισε το δώρο Χριστουγέννων παροχή του πελατειακού κράτους.
Επίσης, θα παρακαλούσαµε τη Νέα Δηµοκρατία, να αποφασίσει αν το πρόβληµά της µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη είναι αυτό
που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν είναι εφικτή η καταβολή της
και δεν θα το έκανε ή αν το ότι είναι χαµηλή.
Έχει ήδη αναφερθεί µε νούµερα και αναλυτικά τι παίρνει η
κάθε κατηγορία συνταξιούχων αλλά θα το επαναλάβω. Πλήρη
σύνταξη έως τα 500 ευρώ, 70% της σύνταξης έως τα 600 ευρώ,
50% της σύνταξης έως τα 1.000 ευρώ και 30% της σύνταξης από
1.000 ευρώ και πάνω.
Όµως για να γίνει αντιληπτό, η βασική µας διαφορά είναι ότι
εµείς έχουµε εξασφαλίσει τους πόρους και για τη χώρα και για
το ασφαλιστικό σύστηµα, ώστε η δέκατη τρίτη σύνταξη να είναι
µόνιµη όχι µόνο νοµοθετικά αλλά και χρηµατοδοτικά.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο ασφαλιστικό σύστηµα. Τι παραλάβαµε το 2015; Ένα σύστηµα πολυδαίδαλο στα όρια της κατάρρευσης µε έλλειµµα πάνω από 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ,
δώδεκα οριζόντιες διαδοχικές περικοπές των συντάξεων συνολικού ύψους 45 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τετρακόσιες χιλιάδες
απλήρωτες εκκρεµείς συντάξεις και το χρέος των ασφαλιστικών
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ταµείων ξεπερνούσε τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με τη µεταρρύθµιση που κάναµε το 2016, πλέον έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο παρέχει διαφάνεια, δικαιοσύνη, ανακούφιση των
ελεύθερων επαγγελµατιών και άλλων κοινωνικών οµάδων, αλλά
και βιωσιµότητα.
Με το παρόν σχέδιο νόµου ολοκληρώνεται η συντονισµένη παρέµβαση της Κυβέρνησης, καθώς δίνουµε τη δυνατότητα σε ένα
εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες οφειλέτες να κλείσουν οριστικά
µε τα χρέη του παρελθόντος. Η καινοτοµία αυτής της ρύθµισης
είναι ότι η βασική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπάρκα, να
ολοκληρώνουµε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πόσο παραπάνω;
Σας έδωσα δυόµισι λεπτά περίπου παραπάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα λίγο
παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Θα τελειώσω σύντοµα.
Η βασική καινοτοµία της συγκεκριµένης ρύθµισης είναι ότι µε
το κούρεµα της βασικής οφειλής συν των προσαυξήσεων προκύπτει η νέα οφειλή, η οποία µεσοσταθµικά είναι µειούµενη κατά
65%.
Επειδή δεν θέλω να διεκδικήσω χρόνο από τους Βουλευτές
και επειδή θα µιλήσουν και οι υπόλοιποι Υπουργοί, θέλω να φτάσουµε λίγο στα θέµατα που αφορούν το δικό µου χαρτοφυλάκιο.
Οι βασικές ρυθµίσεις που αφορούν στο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας είναι τρεις. Ο εργοδότης πλέον οφείλει να δηλώνει εκ
των προτέρων και µέχρι και µία ώρα µετά την πραγµατοποίησή
τους τις άδειες των εργαζοµένων στην «ΕΡΓΑΝΗ», και όχι εκ των
υστέρων µία φορά τον χρόνο όπως συνέβαινε. Με τη ρύθµιση
αυτή θα µπορούµε να ελέγχουµε την πραγµατική χορήγηση
αδειών και επιδοµάτων που συνδέονται µε αυτές, κάτι που δεν
είχαµε τη δυνατότητα να κάνουµε µέχρι τώρα.
Επιπλέον οι εργαζόµενοι αποκτούν πλήρη πρόσβαση στην
«ΕΡΓΑΝΗ» σε σχέση µε τα δικά τους έντυπα. Με αυτόν τον τρόπο
οι εργαζόµενοι αποκτούν ενηµέρωση για την εργασιακή τους κατάσταση, Επίσης αναστέλλουµε την τρίµηνη προθεσµία για δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων του εργαζόµενου από άκυρη
απόλυση και την εξάµηνη προθεσµία για δικαστική διεκδίκηση
της αποζηµίωσης απόλυσης. Εξαιρούµε από τη διαδικασία του
αυτοφώρου τους υπαλλήλους του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ή του Υπουργείου Εργασίας, προστατεύοντας τους έτσι
από αβάσιµες ή προσχηµατικές µηνύσεις εναντίον τους, ώστε να
µπορούν να ασκούν ανεµπόδιστα και χωρίς εκβιασµούς και εκφοβισµούς τα καθήκοντά τους.
Τέλος, ανάµεσα στις ρυθµίσεις που αφορούν τον ΟΑΕΔ, θα
ήθελα να σταθώ στην µετατροπή των ωροµίσθιων καθηγητών σε
αναπληρωτές και στην αύξηση του επιδόµατος µαθητείας των
µαθητών των Σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απαντήσω στο αν εν τέλει µε όλες
αυτές τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουµε παρουσιάσει,
το µόνο που κάνουµε είναι να επιστρέφουµε στο 2015. Θα συνέβαινε αυτό εάν επαναφέραµε τον κατώτατο µισθό για τους νέους
στα 510 ευρώ και για τους υπόλοιπους τα 586 και όχι στα 650
όπως είναι τώρα. Θα ερχόµαστε στο 2015, εάν δεν ίσχυαν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Θα ίσχυε το 2015, εάν θα έφευγαν
από το δηµόσιο πέντε υπάλληλοι και θα γινόταν µια πρόσληψη
σε πέντε απολύσεις υπαλλήλων και όχι σε µία προς µία όπως
συµβαίνει τώρα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ένα πολύ µικρό σχόλιο για τη
δήλωση του κ. Μητσοτάκη, η οποία είναι προβληµατική και πρέπει να το καταλάβει. Αν πρέπει κάποιον να εγκαλέσει ο κ. Μητσοτάκης, νοµίζω είναι τον εαυτό του, διότι η πραγµατική του δήλωση είναι η εξής -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο: «Όταν µια επιχείρηση συµφωνεί µε τους
εργαζόµενους, µε επιχειρησιακή σύµβαση να πάει από το πενθήµερο σε επταήµερο και µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων και µε πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι θα ήταν εργαζόµενοι πριν και µε αυξηµένα δικαιώµατα και συµφωνούν τα δύο
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µέρη, δεν κάνουµε τίποτε άλλο από το να αναγνωρίζουµε ότι είµαστε σε έναν άλλο κόσµο που αλλάζει, και πρέπει οι εργαζόµενοι, οι επιχειρήσεις και το κράτος να προσαρµοστούν σε αυτή τη
νέα πραγµατικότητα». Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη δήλωση δεν
λέει πουθενά για επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων, µιλάει
για επταήµερη εργασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη
συµπάθειά µου στη Νέα Δηµοκρατία, θυµίζοντας ένα ανέκδοτο
των οικονοµολόγων και των πολιτικών επιστηµόνων που λέει ότι
«όταν πιστεύεις ότι έχεις πει κάτι νέο, µάλλον δεν έχεις δει καλά
όλη τη βιβλιογραφία». Αυτό συνέβη και µε τον Αρχηγό σας, αγαπητές και αγαπητοί εσχάτως νεοφιλελεύθεροι φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας, που θέλοντας να εισφέρει κάτι καινούργιο, στην
ουσία µετέφερε παλιές απόψεις και θέσεις του πρώιµου καπιταλισµού του 19ου αιώνα, όπως θα έλεγε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Αν θέλετε, βέβαια, να εισφέρετε κάτι στη διεθνή βιβλιογραφία
και να είστε και ελάχιστα υποστηρικτικοί προς τον κ. Βέµπερ µε
φρέσκες ιδέες, θα σας έλεγα να καταφύγετε σε κάτι τελείως
πρωτοποριακό και νέο, που δεν είναι άλλο από την οκταήµερη
εβδοµαδιαία εργασία. Αυτό είναι κάτι, πραγµατικά, που δεν έχει
ξανακουστεί και δεν έχει ξαναδοκιµαστεί. Και θα έλεγα ότι αυτό
σε συνδυασµό µε το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ µε την δωδεκάωρη απασχόληση, µε την κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων και µε το ταµείο που θέλει να φτιάξει η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη για την εξυπηρέτηση των επενδυτών που θα έρθουν από το
εξωτερικό για επενδύσεις στη χώρα µας, θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν ακόµη και διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Δεν είµαι
βέβαια ότι αυτό το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης θα αφορά βέβαια τους πολλούς, είµαι σίγουρη όµως ότι θα αφορά τις τσέπες
ορισµένων φίλων και συνδαιτυµόνων της Νέας Δηµοκρατίας.
Φίλες και φίλοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη
δίνη των γεγονότων που προκάλεσε ουσιαστικά o «εκχιοτισµός»(;) του Κοινοβουλίου µε αποκλειστική ευθύνη του Κυριάκου
Μητσοτάκη τις προηγούµενες µέρες, είναι λογικό να αποσπαστεί
η προσοχή και της κοινωνίας ολόκληρης αλλά και πολλών εξ
ηµών από την τεράστια συµβολική αλλά και ουσιαστική σηµασία
του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα. Είναι συµβολική, γιατί
µε νόµο του κράτους ξεκίνησε η πολιτική της λιτότητας των µνηµονίων και µε νόµο του κράτους ο κόσµος της εργασίας, οι άνεργοι, οι επαγγελµατίες, οι έµποροι επιχειρηµατίες αποκτούν εκ
νέου πρόσβαση µε το νοµοσχέδιο αυτό στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα. Έχει ουσιαστική σηµασία, καθώς το νοµοσχέδιο δεν εστιάζει µόνο στην άρση των βαρών για τους αδύναµους αλλά διαµορφώνει το πρώτο µεταµνηµονιακό αναπτυξιακό περιβάλλον µε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στα βασικά τρόφιµα και στην ενέργεια, και µε την καθιέρωση της
δέκατης τρίτης σύνταξης που θα ενισχύσει την κυκλοφορία του
χρήµατος στις αγορές.
Ταυτόχρονα µε το νοµοσχέδιο αυτό αποδεικνύεται ότι η έξοδος από τα µνηµόνια διαµόρφωσε µια πραγµατική και όχι προσχηµατική ελευθερία άσκησης οικονοµικής πολιτικής της χώρας,
καθώς τα µέτρα αυτά που λαµβάνονται είναι µόνιµα και την ίδια
στιγµή δεν δηµιουργούν αρνητικό δηµοσιονοµικό αποτύπωµα
στην εξυπηρέτηση του χρέους και στο κόστος του δανεισµού της
χώρας. Παράλληλα µε αυτά τα µόνιµα µέτρα άρσης των µνηµονιακών ανισοτήτων καλούµαστε να ψηφίσουµε την ολοκληρωµένη λύση εξυγίανσης των χρεών που έχουν οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τις εφορίες και τους
δήµους.
Για να δούµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι συνέβη
εδώ, γιατί φτάσαµε, γιατί έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο; Εκατοµµύρια Έλληνες βρέθηκαν τη διετία σοκ 2009 - 2011 να χάνουν τη
γη κάτω από τα πόδια τους, και είδαν τις ζωές τους να αναστέλλονται και να καταστρέφονται τη τριετία 2012 - 2015. Εκατοµµύρια Έλληνες βρέθηκαν υπερχρεωµένοι απέναντι σε τράπεζες,
εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία, ανήµποροι να στηριχθούν από
το τραπεζικό σύστηµα και πολλοί από αυτούς µάλιστα βρέθηκαν
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παραδοµένοι σε τοκογλύφους κάθε µορφής και είδους.
Με λίγα λόγια τα δύο πρώτα µνηµόνια τα οποία κοινωνικοποίησαν τα χρέη των επιτήδειων που ευηµερούσαν δηµοσία δαπάνη, αποτέλεσαν δύο µεγάλες απόπειρες. Το πρώτο µνηµόνιο
ήταν µια απεγνωσµένη απόπειρα διάσωσης µε όρους διεθνούς
οικονοµικού κατεστηµένου -και είναι µάλιστα µια επιλογή που
έχει κριθεί ήδη από την ιστορία- και το δεύτερο µνηµόνιο αποδείχτηκε ιστορικά ότι υπέκρυπτε µια σκληρά νεοφιλελεύθερη
απόπειρα κατάργησης της µεσαίας τάξης στη χώρα µας και ψηφίστηκε µε το µαχαίρι των αγορών στο λαιµό.
Στη σύγκρουση της συνείδησής µας µε την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του ελληνικού κράτους, η ιστορία έδειξε ότι
κάποιοι από εµάς πήραµε την ευθύνη να πούµε «φτάνει πια, δεν
οδηγεί πουθενά» και συνταχθήκαµε µε την πρόταση εξόδου από
την κρίση που διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι µόνο δικαιωθήκαµε γιατί βγήκαµε από τα µνηµόνια, όχι µόνο µειώσαµε την
ανεργία και δώσαµε µισθολογική αξιοπρέπεια σε εκατοντάδες
χιλιάδες συµπολιτών µας αλλά σήµερα σε αυτή εδώ την Αίθουσα
συζητάµε, όχι για την παροχή κάποιων οικονοµικών παυσίπονων
αλλά για την ολοκληρωτική θεραπεία και αποκατάσταση εκατοµµύρια εγκλωβισµένων Ελλήνων που δεν µπορούσαν να βγουν σε
σύνταξη, δεν µπορούσαν να γλιτώσουν από τις κατασχέσεις
στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς, δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους στο όνοµά τους, δεν µπορούσαν τέλος να µεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία και την περιουσία τους στα παιδιά τους, πολιτών που ενώ στήριξαν µε τις
ασφαλιστικές εισφορές για ολόκληρες δεκαετίες το ασφαλιστικό
σύστηµα του κράτους, σήµερα είναι οι ίδιοι ασφαλισµένοι και
διώκονται από την εφορία, πολιτών που δεν έφταιγαν σε τίποτα
και πλήρωσαν για όλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πάµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δούµε την ειλικρίνεια του νοµοσχεδίου και την ποιοτική του διαφορά από άλλες
δέσµες µέτρων και ρυθµίσεων που έχουν έρθει από προηγούµενες κυβερνήσεις. Πάµε να δούµε, αν είναι ή δεν είναι νοµοσχέδιο
που αποσκοπεί στην άρση της οµηρίας των υποψήφιων συνταξιούχων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκαν στον µικρό και µεσαίο εργοδοτικό χάρτη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο εισάγει για
πρώτη φορά τον επανυπολογισµό της κύριας οφειλής του ενδιαφερόµενου να ενταχθεί στις ρυθµίσεις της κύριας οφειλής που
δηµιουργήθηκε από το 2002 ως το 2016. Ο επανυπολογισµός
των οφειλών θα λάβει χώρα µε βάση τις αντικειµενικές οικονοµικές δυνατότητες που έχει κάθε οφειλέτης και είναι σύµφωνος µε
το νέο και δίκαιο σύστηµα εισφοροδότησης που η Κυβέρνησή
µας εισήγαγε. Αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποµείωση του
χρέους ακόµη και σε ποσοστό 70% και θα το καταστήσει βιώσιµο
για τους πολίτες και εισπράξιµο για το κράτους. Δεν θα πρέπει
να διαφεύγει της προσοχής µας ότι από το 2008 που ξεκίνησε η
κρίση ως και το 2017, ακόµη και ο πιο φτωχός ασφαλισµένος του
ΟΑΕΕ πλήρωνε τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές µε τις οικονοµικές ελίτ της χώρας. Αρκεί να δούµε το ποσοστό συµβολής της
καθεµίας κατηγορίας οφειλετών διαχρονικά, ώστε να διαπιστώσουµε τη συµφέρουσα για τους λίγους και επιβλαβή για τους
πολλούς κατάσταση, που κρατούσε σε ότι αφορά το σύστηµα
των ασφαλιστικών εισφορών της χώρας µας µέχρι και το 2017.
Με τον επανυπολογισµό των εισφορών κερδίζουν και οι δύο
πλευρές και οι οφειλέτες και το κράτος το οποίο ουδέποτε θα εισέπραττε τις προηγούµενες υπέρογκες οφειλές. Και αυτό είναι
κάτι το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γνωρίζουµε πολύ
καλά όλοι όσοι βρισκόµαστε αυτή την Αίθουσα σήµερα.
Το δεύτερο σηµείο που αξίζει της προσοχής µας, είναι η οικονοµική και κοινωνική χωροταξία του µέτρου αυτού. Περίπου τέσσερα εκατοµµύρια συµπολίτες µας διασφαλίζουν πρόσβαση σε
αυτή τη νέα ευκαιρία επανεκκίνησης της ζωής τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύρια Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι ακόµη.
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Επιπρόσθετα θα δοθεί η δυνατότητα σε ογδόντα χιλιάδες ηλικιωµένους συµπολίτες µας, να απεγκλωβιστούν από µια κατάσταση χωρίς διέξοδο, οι οποίοι ενώ πληρούσαν όλες τις άλλες
προϋποθέσεις για να βγουν σε σύνταξη, εξαιτίας της ύπαρξης
αυτών των οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία δεν µπορούσαν να
βγουν στη σύνταξη.
Τέλος, ιδιαίτερη µνεία οφείλει να γίνει για τους αγρότες, οι
οποίοι για τις οφειλές τους προς τον ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα µείωσης των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100% όχι µόνο
των τόκων αλλά και των τελών και των προσαυξήσεων. Περαιτέρω το ελάχιστο ποσό την µηνιαίας δόσης αντί για 50 ευρώ που
είναι για τις άλλες κατηγορίες ασφαλισµένων, θα µπορεί να γίνει
30 ευρώ και επιπλέον αυξάνονται τα όρια που έχουν τεθεί για να
µπορούν να µπουν σε συνταξιοδότηση, που ήταν µε το προηγούµενο καθεστώς 4.000 και τώρα γίνονται 6.000.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όλες οι παραπάνω ρυθµίσεις έχουν ως βάση υπολογισµού την
πραγµατική οικονοµική δυνατότητα κάθε οφειλέτη, και προσδοκάται βάσιµα από την Κυβέρνησή µας ότι δεν θα είναι ρυθµίσεις
πρόσκαιρες, όπως συνέβαινε µέχρι πρόσφατα, αλλά θα είναι
ρυθµίσεις που θα κατορθώσουν να τηρηθούν µέχρι τέλους απ’
όλους τους ενδιαφερόµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αντιλαµβανόµαστε απ’ όλα τα παραπάνω, σήµερα δεν καλούµαστε απλώς να ψηφίσουµε
µία ακόµα ρύθµιση, καλούµαστε να υπερψηφίσουµε το µεγαλύτερο πρόγραµµα οικονοµικής και κοινωνικής εξυγίανσης µεταπολεµικά. Σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα πραγµατικό
πρόγραµµα εθνικής και οικονοµικής επανεκκίνησης και δικαίωσης των αφανών ηρώων της κρίσης, των αγροτών, των εµπόρων,
των επαγγελµατιών, των επιχειρηµατιών, των µισθωτών, οι οποίοι
σήµερα αφού χρωστούν, θα πει ότι δεν ανήκουν στην αριστεία
που ήξερε καλά να λεηλατεί και να παραµένει ασύλληπτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τζάκρη, υπερβήκατε και αυτό το ένα λεπτό που ζητήσατε του επιπλέοντος χρόνου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, όχι τόσο
απότοµα όσο θέλετε εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πόσο χρόνο, δηλαδή, να δώσουµε; Δείτε τώρα, πήραµε απόφαση για πεντάλεπτο. Φθάσαµε µε εσάς σχεδόν στα εννιά λεπτά, όπως και άλλοι
οµιλητές υπερέβησαν το πεντάλεπτο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, εάν θέλετε να αλλάξουµε τον χρόνο των οµιλητών προς
τα πάνω, αλλά θα φθάσουµε να συζητάµε το νοµοσχέδιο µέχρι
την Τετάρτη το βράδυ. Εάν το επιθυµείτε…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν µε είχατε διακόψει, θα είχα ολοκληρώσει.
Για να κλείσω, έπρεπε, εποµένως, να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας,
για να συνεχιστεί ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη. Νοµίζω ότι
είµαστε αποφασισµένοι όλοι όσοι βρισκόµαστε σήµερα εδώ,
αυτόν τον αγώνα να τον φθάσουµε έως το τέλος της διαδροµής
για την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, για
την πλήρη εξασφάλιση και κατοχύρωση της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον εφιάλτη της κρίσης και των µνηµονίων. Οι εκατόν είκοσι δόσεις και τα υπόλοιπα µέτρα που συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, θα ψηφιστούν και θα είναι αυτά
που, πραγµατικά, χρειάζονται η κοινωνία και οι πολίτες. Επειδή
ακριβώς είναι δίκαια, θα γίνουν πράξη απ’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Παπαηλιού από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι τοµείς των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά σηµαντικοί και για το κοινωνικό
κράτος καθαυτό και για την κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.
Με το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο αποτελεί συνέχεια προηγούµενων, βελτιώνονται και αναβαθµίζονται τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων και συµπληρώνεται η διαδικασία επανάκτησης της
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εργασίας που επιχειρείται από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα µε το νοµοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη η αιτιολόγηση των απολύσεων. Αυτή αποτελεί
φρένο στην καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας
της εργασιακής σχέσης από τον εργοδότη και αλλάζει τον χάρτη
της αγοράς εργασίας.
Μέχρι σήµερα ίσχυε το αναιτιολόγητο των απολύσεων. Πλέον
βάσει και των επιταγών του ευρωπαϊκού κοινωνικού πλαισίου, δηλαδή του αναθεωρηµένου ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη, ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχει βάσιµος λόγος απόλυσης. Ο εργοδότης δεν θα µπορεί να απολύσει τον εργαζόµενο διότι έτσι θέλει,
αλλά πρέπει να υπάρχει βάσιµος λόγος που να σχετίζεται είτε µε
την επίδοσή του είτε µε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, ο εργοδότης είναι αυτός που
πρέπει να αποδεικνύει και έναντι του εργαζόµενου και ενώπιον
του δικαστηρίου ότι υπάρχει βάσιµος λόγος απόλυσης. Ο εργοδότης φέρει το βάρος της αποδείξεως. Εάν αυτό δεν συµβαίνει,
η απόλυση είναι άκυρη και συνακόλουθα ο εργαζόµενος δικαιούται µισθούς υπερηµερίας και επαναπρόσληψη.
Επιπλέον µε το παρόν νοµοσχέδιο καθιερώνονται η υποχρεωτική καταβολή µέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωµών της αποζηµίωσης απόλυσης και της αποζηµίωσης των πρακτικώς ασκουµένων και των µαθητευοµένων, η θέσπιση συνεπειών για την περίπτωση της µη τήρησης του εγγράφου τύπου για τη µερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία, η αναστολή των αποσβεστικών προθεσµιών για την προσφυγή στη δικαιοσύνη στις περιπτώσεις της προσβολής του κύρους της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας και της µη καταβολής αποζηµίωσης απόλυσης,
εάν ο εργαζόµενος προσφύγει στο ΣΕΠΕ.
Μια εξαιρετικά σηµαντική ρύθµιση που υπηρετεί τις αρχές διαφάνειας, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της εµπιστοσύνης, είναι η δυνατότητα που παρέχεται για πρώτη φορά στον
εργαζόµενο, να έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόµενος θα µπορεί πλέον να
διαπιστώνει, εάν και υπό ποιο καθεστώς τον δηλώνει ο εργοδότης του. Δηλαδή εάν έχει δηλώσει τη συγκεκριµένη θέση εργασίας, τους συµφωνηθέντες όρους όπως το ύψος της αµοιβής και
τον χρόνο εργασίας. Αυτό παρέχει στον εργαζόµενο ένα σηµαντικό µέσο, για να έχει πραγµατικά έλεγχο και ο ίδιος της εργασιακής κατάστασής του, να µπορεί να διαπιστώνει παραβάσεις
και να προβαίνει σε τεκµηριωµένες καταγγελίες, σε τεκµηριωµένες και µε τη βούλα του εργοδότη καταγγελίες στο ΣΕΠΕ.
Αντίστροφα δηµιουργεί ένα ισχυρό αντικίνητρο στους εργοδότες να αυθαιρετούν, να προβαίνουν σε καταχρηστικές πρακτικές ή να µεθοδεύουν ουσιαστικά αποµείωση δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, βασιζόµενοι στο γεγονός ότι αυτοί δεν γνωρίζουν
αν και τι έχει δηλωθεί από τον εργοδότη.
Άλλη µία ρύθµιση εξαιρετικά σηµαντική είναι το δίχτυ ασφαλείας και προστασίας που δηµιουργείται για τους εργαζόµενους
διανοµείς. Σε ένα πεδίο δηλαδή που ήταν εντελώς αρρύθµιστο
και ρυθµίζονται για πρώτη φορά πτυχές της εργασιακής ζωήςτων συγκεκριµένων εργαζοµένων. Οι προτεινόµενες διατάξεις,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες και επισφαλείς συνθήκες
υπό τις οποίες απασχολούνται οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι που
χρησιµοποιούν µοτοσυκλέτα ή ποδήλατο, ρυθµίζει θέµατα που
διέπουν την υγεία και την ασφάλειά τους.
Έρχοµαι τώρα στα ασφαλιστικά. Με δυο λόγια, είναι γεγονός
ότι το ασφαλιστικό σύστηµα που βρισκόταν στις αρχές του 2015
σε κατάσταση απόλυτης κατάρρευσης, µε ελλείµµατα, παρά τις
δώδεκα οριζόντιες διαδοχικές περικοπές των συντάξεων επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και ταυτόχρονα µε
τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, αυτή τη στιγµή έχει ισορροπήσει.
Με το παρόν νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε ένα εκατοµµύριο τριακόσες χιλιάδες οφειλέτες, να βάλουν οριστικό τέλος
στα βάρη του παρελθόντος δηλαδή στα χρέη τους προς το ασφαλιστικό σύστηµα, διότι βρέθηκαν σε πραγµατική αδυναµία
πληρωµής ιδίως την περίοδο της κρίσης.
Το καινοτόµο στοιχείο της ρύθµισης των οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταµεία που δεν υπήρχε σε άλλη ρύθµιση στο πα-
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ρελθόν, είναι η περικοπή της βασικής οφειλής όπως επίσης και
η περικοπή των προσαυξήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο που ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εστιάζει σ’ αυτούς τους τοµείς
των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού συστήµατος- για
να αναδεικνύει θέσεις που µαρτυρούν την κατεύθυνση και το περιεχόµενο του προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Θέσεις
που είναι ακραία νεοφιλελεύθερες, που ταυτίζονται ή και υπερβαίνουν τις πολιτικές του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τη
δέκατη τρίτη σύνταξη «ξεδιάντροπο προεκλογικό επίδοµα». Παρότι αυτή η σύνταξη θα είναι µόνιµη, αρνήθηκε κατηγορηµατικά
να την εγγυηθεί. Για άλλη µία φορά µίλησε απαξιωτικά για τα κοινωνικά επιδόµατα, (το επίδοµα ανεργίας, τα οικογενειακά επιδόµατα, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης), βασικά συστατικά
του κοινωνικού κράτους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, χαρακτηρίζοντάς τα ανακύκλωση της φτώχειας. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι
το οκτάωρο είναι ξεπερασµένο και χθες –άκουσον, άκουσον!- δεσµεύθηκε και για επταήµερη εργασία, πέραν του ότι είναι γνωστό
ότι έχει προτείνει και ένα ασφαλιστικό, όπως χαρακτηρίζεται από
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, τύπου Πινοσέτ. Δηλαδή, η Νέα
Δηµοκρατία και ο Αρχηγός της δεσµεύθηκαν ότι θα γυρίσουν
τους εργαζόµενους στον 18ο αιώνα.
Ο κ. Μητσοτάκης για ένα πράγµα δεσµεύεται, ένα πράγµα εγγυάται: την ισοπέδωση των πολλών εν ονόµατι της απολυταρχίας
και του πλουτισµού των ολίγων. Όµως, στις επικείµενες εκλογές
θα λάβει απάντηση από τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Ψυχογιός από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι µετά τον
Αύγουστο του 2018 η χώρα µας έχει περάσει σε µια νέα εποχή,
µια νέα εποχή που νοµίζω θα συµφωνήσουµε - τουλάχιστον σε
αυτό- ότι είναι εκτός µνηµονίου, αλλά µια εποχή που υπάρχουν
ακόµα αδικίες, δυσκολίες, προβλήµατα, που όµως µια κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα µε ένα άλλο µείγµα πολιτικής να σχεδιάζει παρεµβάσεις, στοχεύοντας στην ανακούφιση και στην
ενίσχυση της κοινωνικής πλειοψηφίας, της κοινωνίας που σήκωσε όλο το βάρος της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας.
Ήδη έχουµε ψηφίσει την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων και αντί αυτού δίνουµε δέκατη τρίτη σύνταξη κλιµακωτά σε
όλους τους συνταξιούχους. Μειώσαµε τις ασφαλιστικές εισφορές για τη µεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούµενων και
ελεύθερων επαγγελµατιών. Επαναφέραµε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Αυξήσαµε τον κατώτατο µισθό στα 650 ευρώ
και καταργήσαµε τον εξευτελιστικό υποκατώτατο. Ψηφίσαµε τον
πρώτο επεκτατικό προϋπολογισµό του 2019 µετά από εννέα χρόνια σε προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, πράγµα το
οποίο µας έδωσε το δικαίωµα να κάνουµε µια σειρά παρεµβάσεων, όπως για παράδειγµα οι µονιµοποιήσεις στην Πυροσβεστική, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», η καταβολή των αναδροµικών σε ειδικά µισθολόγια, οι προσλήψεις στην ειδική
αγωγή, αλλά και στη γενική παιδεία και πολλά αλλά µικρά και µεγάλα βήµατα, σε έναν δρόµο ο οποίος είναι δύσκολος, που είµαστε, όµως, σε θέση να τον ανοίξουµε και να τον βαδίσουµε µαζί
µε την κοινωνία.
Με το νοµοσχέδιο που έχουµε υπό συζήτηση, φέρνουµε κατ’
αρχάς την πολυαναµενόµενη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων.
Με απλά λόγια, ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφειλές και
να ανασάνουν µετά από χρόνια.
Το καινοτόµο στοιχείο που περιλαµβάνει η ρύθµιση προς τα
ασφαλιστικά ταµεία -και δεν υπήρχε στις προηγούµενες-, είναι
το κούρεµα της βασικής οφειλής. Επίσης, µέσω της ρύθµισης,
θα γίνεται κούρεµα των προσαυξήσεων σε όλους κατά 85%, µε
αποτέλεσµα τα δύο αυτά κουρέµατα να δίνουν µια µείωση της
τάξης του 65% µε 70% στο σύνολο, η οποία θα εξοφλείται σε
έως εκατόν είκοσι δόσεις και µε ελάχιστο το ποσό των 50 ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη ρύθµιση θα µπορούν να υπαχθούν και οι εργοδοτικές οφειλές, δηλαδή οφειλές των επιχειρήσεων και των εργοδοτών από
την απασχόληση των µισθωτών τους, µε στόχευση κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων
κατά 100% στην εφάπαξ εξόφληση και κατά 50%, εάν γίνει εξόφληση σε δόσεις.
Πρέπει εδώ να πούµε ότι, εκτός αυτής της κίνησης, η Κυβέρνηση επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων έως είκοσι
πέντε και έως είκοσι εννέα ετών, πράγµα το οποίο θα δώσει το
δικαίωµα σε επιχειρήσεις να κάνουν ενδεχοµένως και νέες προσλήψεις.
Επίσης και η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τα τρόφιµα, αλλά
και την ενέργεια πιάνει το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Ένα, επίσης, πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο επιλύεται µε το
νοµοσχέδιο αυτό και είναι κάτι που και εµείς το είχαµε ζητήσει
πολλαπλώς από τα αρµόδια Υπουργεία, είναι το γεγονός ότι
απεγκλωβίζονται πάνω από ογδόντα χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης, οι οποίοι λόγω των οφειλών τους στα ασφαλιστικά ταµεία
δεν µπορούσαν να λάβουν αυτό το δικαίωµα. Οι άνθρωποι αυτοί
θα µπορέσουν αµέσως να λάβουν σύνταξη και µετά από µια
µικρή παρακράτηση, έναν συµψηφισµό που θα γίνεται στη σύνταξή τους, θα µπορούν να αποπληρώσουν και το υπόλοιπο της
οφειλής.
Ειδικά για τους αγρότες, αλλάζει το όριο της οφειλής προς το
ευνοϊκότερο. Η οφειλή που µπορεί να έχει ένας αγρότης σήµερα
είναι 4.000 ευρώ, ώστε να λάβει τη σύνταξη, και πλέον γίνεται
6.000 ευρώ για όσους ενταχθούν στη ρύθµιση αυτή. Πρόκειται
για ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούσαν να πληρώσουν εν µέσω
κρίσης για τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια και ενώ πλήρωναν είκοσι
πέντε και τριάντα χρόνια στο ασφαλιστικό σύστηµα, πετάχτηκαν
εκτός και έµειναν χωρίς συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Πολύ σηµαντική είναι και η ρύθµιση οφειλών στην εφορία,
τόσο για φυσικά όσο και για νοµικά πρόσωπα, η οποία περιλαµβάνει ανάλογες θετικές παραµέτρους µε ορισµένα κριτήρια.
Πρέπει, όµως, να πούµε το εξής σε αυτό το σηµείο: Πώς οδηγηθήκαµε σε όλο αυτό. Οδηγηθήκαµε µε ένα ντόµινο της οικονοµίας που επεκτάθηκε στην πλειονότητα των µικροµεσαίων
επιχειρηµατιών και ελευθέρων επαγγελµατιών και που από το
2009 περίπου µέχρι το 2015 έπληξε τους µικροµεσαίους, τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί, λοιπόν, πετάχτηκε εκτός ασφαλιστικού δικαιώµατος
µια πολύ µεγάλη µερίδα των συµπολιτών µας, γιατί δεν µπορούσε να καλύψει τις υπέρογκες οφειλές. Πετάχτηκε έξω από το
συνταξιοδοτικό σύστηµα για τους λόγους που είπαµε. Πετάχτηκε
έξω από την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, το κοινωνικό κράτος και τις ασφαλιστικές ενηµερότητες. Και βέβαια, εκτός όλων
αυτών, έχασε τη δουλειά του, αλλά είχε και το αυτόφωρο να αντιµετωπίσει. Μην το ξεχνάµε αυτό, ότι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι
χρωστούσαν ακόµα και 1.000 ή 1.500 ευρώ, σύρονταν στα αστυνοµικά τµήµατα, προκειµένου εκεί να πιεστούν για να διακανονίσουν τους οφειλές. Αυτό µε τον ν.4337/15 καταργήθηκε και
πλέον είναι έως 100.000 ευρώ για τη χρήση του αυτοφώρου.
Επίσης, περιλαµβάνονται διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας,
µε τις οποίες κάνουµε πράξη δίκαια αιτήµατα των δικαιούχων,
αλλά και η ενίσχυση της θέσης των εργαζόµενων µέσα από την
αιτιολογηµένη απόλυση, όπου αν δεν υπάρχει βάσιµος λόγος,
αυτή θεωρείται άκυρη και ο εργαζόµενος µπορεί να έχει δικαίωµα επαναπρόσληψης και λήψης των µισθών υπερηµερίας
που του οφείλει ο εργοδότης.
Τέλος, πρέπει να σταθούµε και στις λοιπές σηµαντικές παρεµβάσεις για το πλαίσιο προστασίας που µπαίνει για τους διανοµείς, τους εργαζόµενους σε delivery, που είχαµε και πολλούς θανάτους σε εργατικά ατυχήµατα το τελευταίο διάστηµα, και ήταν
στο πλήρες κενό. Με αυτόν τον τρόπο µπαίνουν κανόνες για το
ντελίβερι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο -και δεν θα µακρηγορήσω, κύριε
Πρόεδρε- έχουµε τις εξαγγελίες ή καλύτερα τις απειλές του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας για την επταήµερη εργασία,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

για το ξεπερασµένο οκτάωρο -όπου πρέπει να πάτε στις τράπεζες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να σας πουν οι εργαζόµενοι εκεί που πλέον περνούν µηνύµατα για να φεύγουν στις 17.00’
υποχρεωτικά, για να δείτε τι σηµαίνει τήρηση του ωραρίου µετά
τον έλεγχο του ΣΕΠΕ-, για το ασφαλιστικό Πινοσέτ, για τον ταξικό γεωγραφικό προσδιορισµό για το Περιστέρι και άλλες περιοχές. Νοµίζουν όλοι ότι αυτό είναι κάτι που σας ξεφεύγει ή ότι
αυτό είναι βούτυρο στο ψωµί µας. Ε, λοιπόν, ούτε σας ξεφεύγει,
γιατί είναι το πρόγραµµά σας, αλλά ούτε και είναι βούτυρο στο
ψωµί µας, διότι εµείς δεν χαιρόµαστε. Αυτά είναι άκρως επικίνδυνα και δεν µπορούµε να παίρνουµε αψήφιστα αυτά που απειλούν την κοινωνία.
Μας έρχεται στο µυαλό το ενδεχόµενο να επανέλθετε στην
εξουσία -που σας έχει δει η κοινωνία- και να κάνετε τα ίδια που
κάνατε και να ξηλώσετε κάθε τι θετικό δικό µας. Όµως, ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει αυτό. Δεν θα σας κάνει τη χάρη.
Ένας λαός ο οποίος πέρασε τόσα, ο οποίος λοιδορείται, υποτιµάται και απειλείται από εσάς συστηµατικά, θα σας δώσει την
απάντηση που πρέπει. Εµείς θα νικήσουµε και πάλι και θα προχωρήσουµε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, και σε µεγαλύτερες
τοµές και σε αποκατάσταση αδικιών µε µόνο γνώµονά µας τις
ανάγκες των πολλών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Μπαλλής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ώσπου να ανέβει ο κ. Μπαλλής στο Βήµα, να συνεννοηθούµε.
Ως γνωστόν, η συνεδρίαση θα διαρκέσει έως τα µεσάνυκτα. Με
έναν υπολογισµό που κάναµε για τον αριθµό των οµιλητών που
αποµένουν να µιλήσουν και µε την ανοχή του χρόνου οµιλίας για
τον καθένα, περίπου να υπολογίζετε -για να ξέρουν και οι Βουλευτές το λέµε- ότι, ενδεχοµένως, να φτάσουµε στον εικοστό
τρίτο οµιλητή του καταλόγου, δηλαδή στον κ. Εµµανουηλίδη.
Κάπου εκεί, ενδεχοµένως, να φτάσουµε.
Κύριε Μπαλλή, έχετε τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια συζήτηση,
αυτή που κάνουµε τώρα, που θεωρητικά φαινόταν να είναι εύκολη και ευχάριστη για όλους µας λόγω του ρυθµίσεων και των
πολλών θετικών µέτρων που περιλαµβάνει, τελικά αποδεικνύεται
ότι είναι δύσκολη για όλους µας. Δύσκολη, κατ’ αρχάς, για εµάς
τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, διότι τι να πρωτοπείς µέσα
σε πέντε λεπτά για την πληθώρα αυτών των νέων θετικών µέτρων
της Κυβέρνησης!
Είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όµως, για την Αντιπολίτευση και τους
Βουλευτές της, διότι πώς να αποδοµήσεις, να συκοφαντήσεις,
να αλλοιώσεις, να ακυρώσεις ένα νοµοσχέδιο, χωρίς να το καταψηφίσεις στο τέλος; Και επιστρατεύονται για αυτόν τον λόγο διάφορα κατ’ επιλογή στοιχεία, για να δείξουν ότι η οικονοµία χειροτερεύει, η ανεργία µεγαλώνει, το εισόδηµα µειώνεται, η οικονοµική θέση των πολιτών επιδεινώνεται. Επιστρατεύεται η λίστα
από την «ΕΡΓΑΝΗ», η λίστα από τον «ΗΛΙΟ», η λίστα από τον «ΑΤΛΑΝΤΑ», η λίστα από οπουδήποτε αλλού ως απόδειξη αυτής της
οικονοµικής επιδείνωσης.
Εγώ, όµως, ξέρω ότι µια άλλη λίστα, η λίστα για τα ψώνια της
απλής λαϊκής οικογένειας, αυτή η λίστα λίγο-λίγο µεγαλώνει και
εµπλουτίζεται αργά-αργά, σταθερά όµως. Και από αύριο, µετά
τη ψήφιση και αυτών των µέτρων, η λίστα αυτή θα µπορεί να µεγαλώσει και περισσότερο, γιατί τα µέτρα που θα ψηφίσουµε
αφορούν στις ανάγκες εκατοµµυρίων συµπολιτών µας και τους
δίνουν το αναγκαίο περιθώριο για να τα βγάλουν πέρα µε τις
υποχρεώσεις τους. Ας µην κάνουµε πως το ξεχνάµε. Για τι πράγµα µιλάµε σήµερα; Μιλάµε για ρυθµίσεις χρεών και οφειλών που
αφορούν σε µισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευµατίες που
έκλεισαν τα µπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες, γενικώς για
όλους εκείνους που εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό µηχανισµό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, κάποια
εκατοµµύρια συµπολιτών µας δηλαδή.
Μιλάµε για ανθρώπους που ενώ έχουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δεν µπορούν ακόµη να βγουν στη σύνταξη, επειδή χρω-
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στούν στα ταµεία τους και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το
χρέος τους. Μιλάµε για ανθρώπους που θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς την εφορία, αλλά αδυνατούν, γιατί
η οικονοµική κρίση άλλαξε δραµατικά το οικονοµικό τους επίπεδο. Μιλάµε για δηµότες που σώρευσαν οφειλές προς τους δήµους και τις ΔΕΥΑ και δεν µπορούν να εξοφλήσουν. Με δυο
λόγια, µιλάµε για κάποια εκατοµµύρια Ελλήνων που σήµερα είναι
εγκλωβισµένοι σε µία παγίδα χρεών και οφειλών ως αποτέλεσµα
της κρίσης και της οικονοµικής πολιτικής των περασµένων ετών.
Μιλάµε για τη µείωση του ΦΠΑ από 24% στο 13% σε πρώτη
δόση, στα είδη διατροφής και τις υπηρεσίες εστίασης. Θα είναι
φθηνότερο το καλάθι της νοικοκυράς και πιο µεγάλη η λίστα για
τα ψώνια. Μιλάµε για µείωση στο 6% του ΦΠΑ για την ηλεκτρική
ενέργεια και το φυσικό αέριο σε όλα τα νοικοκυριά και για ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος. Και βέβαια, µιλάµε για
τη δέκατη τρίτη σύνταξη στους συνταξιούχους.
Όσο και να το αµφισβητείτε, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
η µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι στα χαµηλότερα
κλιµάκια. Αυτό συµβαίνει, θέλετε δεν θέλετε. Για αυτά τα κλιµάκια γι’ αυτά τα δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους είναι δέκατη
τρίτη σύνταξη, όχι ένα προσωρινό εφάπαξ επίδοµα. Είναι σύνταξη σε µόνιµη βάση για συνταξιούχους και δικαιούχους επιδόµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας. Είναι σύνταξη που δεν θα
κατάσχεται λόγω οφειλών και δεν θα συµψηφίζεται, µε επιπλέον
ρευστότητα για χιλιάδες νοικοκυριά.
Η Αντιπολίτευση πολύ θα ήθελε να γινόταν να µην ψηφιστούν
αυτές οι ρυθµίσεις για να ποντάρει πολιτικά στη δυσαρέσκεια
των εγκλωβισµένων και των ανήµπορων, όπως είχε ποντάρει
στην αποτυχία της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, για να καταρρεύσει το σύστηµα, να αφανιστούν τα ταµεία, να χαθεί η προοπτική της σύνταξης. Δεν της βγήκε. Όπως επίσης, είχε ποντάρει
στη µείωση των συντάξεων του 2019. Το ζήτησε. Το πάλεψε. Το
διεκδίκησε. Δεν της βγήκε. Όπως επίσης, ποντάρει στη µείωση
του αφορολόγητου από την επόµενη χρονιά. Βιάστηκε και να
προϋπολογίσει και το ποσό που θα εξοικονοµήσει για το δικό της
πρόγραµµα. Ούτε αυτό της βγαίνει. Πρόκειται για έναν ανεύθυνο, για έναν τυχοδιωκτικό πολιτικό τακτικισµό που αδιαφορεί
για τις επιπτώσεις σε ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα.
Σήµερα, προσπαθεί να αντιστρέψει την εικόνα και να παρουσιάσει ως επιζήµια την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης και
τα όσα έχουν επιτευχθεί, παρουσιάζοντας ως σωστή τη δική της
πολιτική. Μόνο που διαχρονικά, τόσο από τη Νέα Δηµοκρατία
όσο και από το ΠΑΣΟΚ, ό,τι καταστροφικό έγινε τις προηγούµενες δεκαετίες στο ασφαλιστικό σύστηµα µε τις τεράστιες ανισότητες που δηµιουργήθηκαν έχει την ανεξίτηλη υπογραφή και της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να θυµίσω τη λεγόµενη ενεργητική διαχείριση των πλεονασµάτων των ταµείων για να στηθεί η φούσκα του Χρηµατιστηρίου, µέχρι τα δοµηµένα οµόλογα για να µπουν στις ελληνικές
τράπεζες εξωθεσµικοί, ξένοι επενδυτές και µέχρι το «σωτήριο»
PSI του 2012. Γκραν σουξέ. Οι απώλειες από τα αποθεµατικά των
ταµείων ήταν τότε 13.000.000.000 ευρώ. Και την ίδια στιγµή, είχαµε µείωση των εσόδων στα ταµεία λόγω της µεγάλης διόγκωσης ανεργίας.
Η σηµερινή ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων για χρέη προς
τα ταµεία είναι µία ρύθµιση τεράστιας κοινωνικής ανακούφισης,
από την οποία µπορούν να ωφεληθούν ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι. Με την πρόβλεψη ότι εκτός από το κούρεµα των προσαυξήσεων θα υπάρχει και κούρεµα της βασικής
οφειλής, θα µπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν άµεσα περίπου
ογδόντα χιλιάδες ασφαλισµένοι εγκλωβισµένοι, σήµερα, λόγω
χρεών.
Με πολλή συντοµία λόγω του χρόνου, θα ήθελα να θυµίσω
ακόµα για τις υπόλοιπες ρυθµίσεις ότι περίπου τριάµισι εκατοµµύρια φορολογούµενοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στην εφορία, συνολικά 36.000.000.000 περίπου. Τα 23.000.000.000 ευρώ
οφείλονται από κάτι περισσότερους από τρεις χιλιάδες µεγαλοοφειλέτες. Ο καθένας χρωστάει πάνω από 1.000.000 ευρώ. Αυτό

7294

σηµαίνει ότι άµεσα µπαίνουν στη ρύθµιση και εισπράττονται για
τα ταµεία 13.000.000.000 ευρώ.
Έρχοµαι στην άλλη ρύθµιση. Στους δήµους, σήµερα, υπάρχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές που υπολογίζονται στα 2.700.000.000
ευρώ. Αν βάλουµε και τις οφειλές προς τις ΔΕΥΑ ή άλλα νοµικά
πρόσωπα των δήµων, αυτή η οφειλή φτάνει τα 3.000.000.000 δισεκατοµµύρια ευρώ που µπορεί να ρυθµιστεί και να εισπραχθεί.
Μιλάµε δηλαδή για τη δυνατότητα να µπουν στα ταµεία, στο
ασφαλιστικό σύστηµα, στα δηµοτικά ταµεία άµεσα χρήµατα που
διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να εισπραχθούν. Στην πραγµατικότητα, µιλάµε για επιπλέον δηµοσιονοµικό χώρο και για δυνατότητα άσκησης µιας πολιτικής µε ακόµη πιο εµφανές κοινωνικό
πρόσηµο. Μιλάµε για δυνατότητα επιστροφής ακόµα µεγαλύτερου µέρους του εισοδήµατος που έχασαν από την κρίση και από
τις πολιτικές της Αντιπολίτευσης διαχρονικά προς εκείνους που
τα δικαιούνται περισσότερο, προς τα χαµηλότερα κοινωνικά και
εισοδηµατικά στρώµατα της κοινωνίας.
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αυτή η δυνατότητα
είναι που σας ξινίζει, αυτή η δυνατότητα είναι που σας ανησυχεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μαρία Θελερίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώντας,
µε αφορµή το σχέδιο νόµου που ψηφίζουµε σήµερα, θα ήθελα
να εκφράσω τη µεγάλη χαρά και την ικανοποίησή µας για το πλήθος των θετικών µέτρων και τις εξαιρετικά σηµαντικές ρυθµίσεις
που εισάγονται και θα ψηφιστούν. Πρόκειται για ρυθµίσεις οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για ρυθµίσεις στη φορολογική διοίκηση, για τις οφειλές στους δήµους, για τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, για τη µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη, για
τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις και βέβαια, για
την ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων που πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, στη συνέντευξη Τύπου µε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, χωρίς να θριαµβολογούµε και στηριζόµενοι σε µία συγκεκριµένη πολιτική, όσο επιτρέπει ο δηµοσιονοµικός χώρος, µε
ένα συγκεκριµένο προγραµµατισµό καταφέραµε τα εξής: Καταφέραµε να µη µειωθούν οι συντάξεις. Καταφέραµε το καλοκαίρι
του 2018 να βγούµε από το πρόγραµµα. Καταφέραµε να βγούµε
τρεισήµισι φορές στις αγορές. Καταφέραµε στον προϋπολογισµό του 2018 και του 2019 να έχουµε την πρώτη επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική των τελευταίων δέκα ετών.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχουµε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών του ελληνικού λαού και βλέπουµε τους
καρπούς της συγκεκριµένης στρατηγικής. Με τη σηµαντική αναδιάρθρωση του χρέους που πέτυχε η Κυβέρνηση, διασφαλίστηκε
ότι για δέκα έως δεκαπέντε χρόνια θα έχουµε χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες. Αυτό που οφείλουµε ως πολιτικό σύστηµα
είναι αυτά τα χρόνια που έρχονται να φέρουν θετικά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση των ανισοτήτων, στη φτώχεια µε
όρους βιώσιµους και δίκαιης ανάπτυξης, µε προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς αποκλεισµούς στα κοινωνικά αγαθά και στον
παραγόµενο πλούτο.
Εµείς δεν είµαστε αυτοί που θριαµβολογούµε. Όµως, το σχέδιο νόµου για τις ρυθµίσεις ή –ορθότερα- η επιστροφή της ανάπτυξης και τα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσµατα στις εξαγωγές
και στη µεταποίηση µάς δείχνουν ότι η χώρα µε σταθερούς ρυθµούς επιστρέφει στην κανονικότητα. Και θέλουµε οι πολίτες, γυναίκες και άντρες, να γνωρίζουν ότι διαρκή µας πρόθεση και
µέριµνα είναι να αµβλυνθούν προβλήµατα και να αρθούν οι ανισότητες.
Ενώ εµείς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγωνιζόµαστε να
αρθούν οι ανισότητες, εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως µαθαίνουµε, επιθυµείτε επταήµερη
και όχι πενθήµερη εργασία. Δεν θέλετε το οκτάωρο. Δεν θέλετε
τα δώρα και τα επιδόµατα. Δεν θέλετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Δεν θέλετε αυξήσεις στους κατώτατους µισθούς.
Και εδώ, θα µου επιτρέψετε να κάνω µία αναφορά σε κάτι άλλο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που αναφέρθηκε στη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας και την οµολογία ότι είναι υπέρ της πρότασης
για εργασία επτά µέρες την εβδοµάδα, παρά τις προσπάθειες
που έκανε αργότερα να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση. Και
δεν θα αναφερθώ εκτενώς, διότι αναφέρθηκε η Υπουργός. Αναφέροµαι στη διαφορά της επταήµερης εργασίας από την επταήµερη λειτουργία, καθώς και σε µία σειρά άλλες διευκρινίσεις.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να κάνω αναφορά σε κάτι που αποδεικνύει µε τον πιο εύγλωττο τρόπο ότι η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και οι αυταρχικές πολιτικές και πρακτικές στρέφονται κυρίως κατά των κεκτηµένων δικαιωµάτων, διότι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ατζέντας τους. Είναι βαθύς και σκληρός ο κοινωνικός συντηρητισµός και η αναβίωση των έµφυλων ανισοτήτων.
Και εδώ πώς αλλιώς να κρίνουµε, αγαπητοί συνάδελφοι και
συναδέλφισσες, αυτό που δήλωσε χθες ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Τι είπε; «Μερικές φορές το να δώσεις σε
µία γυναίκα τη δυνατότητα να δουλεύει από το σπίτι της είναι
καλό και δεν είναι κακό. Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στην παραδοσιακή οκτάωρη εργασία, πέντε µέρες την εβδοµάδα, αλλά
είναι καλό», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και θα µας επιτρέψετε να σας υπενθυµίσουµε εδώ ότι η θέση
των γυναικών είναι στο δηµόσιο βίο, στους κοινωνικούς αγώνες
για την ισότητα, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν
θα γυρίσουµε πίσω στην εργασία µε το φασόν, µε το κοµµάτι στο
σπίτι και µε ό,τι συνεπάγεται στις συνθήκες εργασίας και στις
αµοιβές. Και αυτή η ταύτιση της απασχόλησης των γυναικών µε
τα οικιακά και το σπίτι είναι τόσο παρωχηµένη, τόσο ξεπερασµένη, τόσο µεσαιωνικής κοπής, που από ιστορική άποψη -όπως
µας έχουν διδάξει µεταξύ άλλων και η σπουδαία πολιτική φιλόσοφος και φεµινίστρια Σίλβια Φεντερίτσι- δεν αξίζει καν να επιχειρηµατολογήσω άλλο.
Αναρωτιέµαι, όµως, τι έχουν να πουν οι συναδέλφισσες Βουλεύτριες της Νέας Δηµοκρατίας. Συµφωνείτε; Υποστηρίζετε κι
εσείς την επιστροφή των γυναικών στο σπίτι τους;
Και έρχοµαι µε δύο αναφορές στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ποια είναι τα στοιχεία στο εν λόγω νοµοσχέδιο, που θεωρούµε
εξαιρετικής σηµασίας; Ποια είναι τα στοιχεία, που δίνουν ανάσα
σε εκατοµµύρια πολίτες;
Είναι οι ρυθµίσεις για τις εκατόν είκοσι δόσεις, που εντάσσονται ανεξάρτητα όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Τα καινοτόµα στοιχεία στις προβλεπόµενες ρυθµίσεις είναι το κούρεµα
της βασικής οφειλής και ο επαναπροσδιορισµός της οφειλής, το
κούρεµα των προσαυξήσεων κατά 85% και ο τρόπος των εξοφλήσεων σε εκατόν είκοσι δόσεις µε ελάχιστη δόση 50 ευρώ, το
κατά 100% κούρεµα για τους αγρότες χωρίς επανυπολογισµό
και µε εξόφληση σε εκατόν είκοσι δόσεις µε 30 ευρώ ως ελάχιστη δόση.
Επίσης, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στην ικανοποίηση
των αιτηµάτων των δικαιούχων σύνταξης χηρείας. Γιατί αυτό το
νοµοσχέδιο περιλαµβάνει εξαιρετικά ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις
συντάξεις χηρείας, όπως η κατάργηση των ηλικιακών ορίων και
η αύξηση του ποσού από πενήντα έως εβδοµήντα. Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει εξαιρετικά σηµαντικές ρυθµίσεις για τα εργασιακά δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Θελερίτη, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελειώνω.
Θα ήθελα, λοιπόν, να τελειώσω την εισήγησή µου µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τους δήµους. Γιατί δεν πρόκειται για µία
τυχαία, αποσπασµατική πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται σε έναν
συνολικό σχεδιασµό του Υπουργείου Εσωτερικών και στοχεύει
στο να αντιµετωπιστούν τα βασικά προβλήµατα και οι παθογένειες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Γι’ αυτό είναι προφανές ότι η ρύθµιση δίνει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που τους παρέχεται
η δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις. Επίσης, όµως, η ρύθµιση είναι πολύ σηµαντική και για τους ίδιους
φορείς αυτοδιοίκησης, γιατί θα αυξήσει, θα ενισχύσει σηµαντικά
τον ρυθµό εισπραξιµότητας και τα έσοδα των δήµων, επειδή
γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά από τελευταία στοιχεία ότι οι οφει-
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λές από φυσικά και νοµικά πρόσωπα ξεπερνούν συνολικά τα 3
δισεκατοµµύρια.
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα
µέτρα που φέρνει αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι αποσπασµατικά,
όπως ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση. Είναι απόρροια ενός συγκεκριµένου, ολοκληρωµένου πολιτικού σχεδίου, που βήµα-βήµα
βάζει τα θεµέλια για την κανονικότητα της χώρας και ταυτόχρονα
χαράζει τον δρόµο για την ανάπτυξή της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να ξεκινήσω την παρέµβασή µου µε ένα ερώτηµα προς
τους συναδέλφους -βρίσκονται µάλιστα και στα ορεινά αυτή την
ώρα- της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πότε επιτέλους θα αντιληφθείτε ότι η χώρα µας έχει µπει σε θετικούς ρυθµούς πορείας;
Δεν µπορεί πλέον, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η θετική πορεία
να αµφισβητηθεί από κανέναν. Έχουµε ήδη ρυθµούς ανάπτυξης
για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Έχουµε ήδη πάρει µία πορεία σαφέστατη –θα έλεγα- ανάκαµψης. Έχουµε φθηνότερη πρόσβαση
στις αγορές. Είναι ασήµαντα αυτά τα στοιχεία, που είναι αποδεκτά από πολλούς;
Γι’ αυτό, λοιπόν, οκτώ µήνες µετά την έξοδο από το µνηµόνιο
ήταν η κατάλληλη ώρα να προχωρήσουµε και σε ρυθµίσεις που
θα ανακουφίσουν µόνιµα τον ελληνικό λαό, που όλα αυτά τα χρόνια είχε υποστεί τις συνέπειες της κρίσης. Είναι ο λαός αυτός
που στήριξε την προσπάθειά µας για να έχουµε δηµοσιονοµικές
δυνατότητες µέχρι του σηµείου να εφαρµόζουµε τέτοιου χαρακτήρα µέτρα. Το ότι σήµερα έχουµε µία διαθεσιµότητα ρευστότητας ύψους 31 δισεκατοµµυρίων, όταν βρήκαµε κυριολεκτικά
άδεια ταµεία, το οφείλουµε σε αυτόν και πρέπει να του το αποδώσουµε. Γι’ αυτό και κάνουµε και έναν καινούριο σχεδιασµό µε
τα πλεονάσµατα.
Διασφαλίζουµε µε τον λογαριασµό των 5,5 δισεκατοµµυρίων
τη µείωσή τους κατά µία µονάδα τα επόµενα τρία χρόνια, συνδέοντας έτσι αυτήν τη δηµοσιονοµική δυνατότητα όχι µόνο µε
τη λήψη των µέτρων που προτείνουµε, αλλά και µε το ξεδίπλωµα
του στρατηγικού µας σχεδίου για την ανάπτυξη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα των πολλών, ήρθε
η ώρα των νοικοκυριών και των µικρών επιχειρήσεων, που επιβαρύνθηκαν από τα µνηµόνια και δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία, να ρυθµίσουν τις οφειλές τους έως εκατόν είκοσι δόσεις.
Είναι ρυθµίσεις που προβλέπουν απαλλαγές από πρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις, από 100% µέχρι 10%. Είναι ρυθµίσεις
που έχουν µόνο εισοδηµατικά κριτήρια. Ήρθε η ώρα και των νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτών που επιβαρύνθηκαν από τα µνηµόνια, να ρυθµίσουν και αυτοί τις οφειλές
τους από δεκαοκτώ έως τριάντα δόσεις.
Ήρθε, όµως, και η ώρα να υπάρξουν και τέτοια µέτρα, που να
καλύψουν ανάγκες επαναφοράς στην κανονικότητα και αυτών
που επλήγησαν. Η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και ειδικά στα
τρόφιµα ανακουφίζει τον καταναλωτή. Η χορήγηση της δέκατης
τρίτης σύνταξης, ειδικά για τους χαµηλοσυνταξιούχους, αυξάνει
την αγοραστική τους δυνατότητα, αλλά και τονώνει σηµαντικά
το κλίµα της αγοράς.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, οι δικές
µας ρυθµίσεις αποκαθιστούν την κανονικότητα σε χρόνους που
υπάρχει η δυνατότητα. Δεν µπορείτε να µιλάτε εσείς για προεκλογικού χαρακτήρα παροχές, όταν -θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα- την Παρασκευή προ των εκλογών του 2015 αποφασίσατε, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσετε
έκτακτη κρατική ενίσχυση ύψους 60 εκατοµµυρίων ευρώ σε
αγρότες. Και το ποσό αυτό µία συγκεκριµένη τράπεζα το πλήρωνε το Σάββατο µέχρι µάλιστα να ανοίξουν οι κάλπες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, εµείς για τους αγρότες, πιστοί στις δεσµεύσεις µας,
φέρνουµε ρυθµίσεις όπως είναι η µείωση κατά 10% της φορολόγησης των συνεταιρισµών και της µείωσης κατά 10% στο φορολογητέο εισόδηµα των συνεταιρισµένων αγροτών, που όχι

7295

µόνο συµβάλλουν στην περαιτέρω φοροελάφρυνση, αλλά και θα
αποτελέσουν ένα ισχυρότατο κίνητρο για τη συνεργατικότητα
του αγροτικού χώρου.
Η αλλαγή πορείας της αγροτικής παραγωγής προς την ποιότητα, την πιστοποίηση, την εξωστρέφεια και την υψηλή ανταγωνιστικότητα περνά µέσα από τη συνεργασία, την οποία µόνο
τέτοιες ρυθµίσεις στηρίζουν. Και θέλουµε πραγµατικά να γίνει
αντιληπτό από τον αγροτικό κόσµο ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην ανταγωνιστικότητα που επιβάλλουν οι διεθνείς αγορές, αν δεν υπηρετήσουν τη συνεργατικότητα.
Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα µέτρα που ψηφίζουµε
εµείς, είναι µέτρα που στοχεύουν σε µια ανάπτυξη συνεχή, αδιάλειπτη και διατηρήσιµη, αλλά και µέτρα που αποδίδουν τη δικαιοσύνη για τους πολλούς. Κι αυτό ιδιαίτερα το τελευταίο είναι πάρα
πολύ δύσκολο για εσάς να το χωνέψετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ
των προτέρων σας λέµε -το έχουµε πει όλοι, το έχει πει ο Πρόεδρός µας- ότι εµείς δεν είµαστε ίδιοι µε εσάς που λέγατε -δεν
ήσασταν, βέβαια, όλοι εδώ- «όχι σε όλα» -και κυριολεκτώ- που
τάξατε τα πάντα στους πάντες, που θα σκίζατε, βέβαια, τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο και που σήµερα -και θα το αποδείξω- προσπαθείτε να φέρετε τη χώρα στο 2014, γιατί αυτό
κάνετε, διορθώνετε τον εαυτό σας µε βάση το 2014 και, µάλιστα,
κακέκτυπα.
Ενώ χάθηκαν τεσσεράµισι χρόνια και η χώρα χρεώθηκε 100
δισεκατοµµύρια µε το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο και το άγραφο
τέταρτο, εµείς ό,τι βοηθάει τους συµπολίτες µας, έστω και µε
ένα ευρώ, το ψηφίζουµε.
Αλήθεια, πιστεύετε ότι µπορείτε να κοροϊδεύετε και πάλι τον
ελληνικό λαό; Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι αυτή που
ανέβασε τον ΦΠΑ στα τρόφιµα και στην εστίαση από το 13% στο
24%; Καλά, δεν το ξέρετε αυτό; Πιστεύετε ότι δεν το θυµάται ή
δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός; Από αυτόν τον φόρο, για να ακούσει ο ελληνικός λαός, πήρατε από τα νοικοκυριά περίπου 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και όπως σας εξήγησε ο εισηγητής µας, ο κ. Βρούτσης, επαναφέρετε τώρα τον ΦΠΑ στο 13%, κουτσουρεµένο σχεδόν στο
µισό -στο 55% κουτσουρεµένο-, ενώ σας προκαλούµε να ψηφίσετε τη δεύτερη τροπολογία που θα φέρουµε αύριο για την
πραγµατική µείωση του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης και όπως
το είχαµε το 2014 και το λέµε και στο κυβερνητικό µας πρόγραµµα.
Επειδή βλέπω ότι η κλεψύδρα του χρόνου προχωράει, ειλικρινά άκουσα και την κυβερνητική µεριά -Υπουργούς, αλλά και πολλούς από εσάς- να θέλετε να ερµηνεύσετε ορισµένα πράγµατα
όπως θέλετε.
Η δέκατη τρίτη σύνταξη θα σήµαινε 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τόσο είναι. Ρωτήστε πόσο πληρώνει το κράτος ένα µήνα για τις
συντάξεις. Τώρα αυτό είναι ένα τύπου επίδοµα. Δεν είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη, που προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, τα 800 εκατοµµύρια –δεν ξέρω πώς είναι τα
µαθηµατικά σας, 3 επί οχτώ ίσον 24- είναι το ένα τρίτο της σύνταξης για όλους συνταξιούχους.
Αλήθεια, τη σύνταξη χηρείας, που καίγεστε και κλαίγεστε,
ποιος την έκοψε; Εσείς! Και τώρα τι κάνετε, δηλαδή; Την επαναφέρετε. Άλλο ένα πράγµα, δηλαδή, που κάνετε και έρχεστε στο
2014.
Αλήθεια, οι συντάξεις του νόµου Κατρούγκαλου για τους νέους συνταξιούχους από το 2016 και µετά, που είναι µειωµένες
έως και 35%, σε σχέση µε τις παλαιές συντάξεις, είναι φιλολαϊκό
µέτρο;
Όσον αφορά την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δεν µιλάτε. Δεν άκουσα τη λέξη ΕΚΑΣ για κανέναν ή έστω να επιχειρηµατολογήσετε
κάπως. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ είναι µέτρο υπέρ των πτωχών ή
των ελίτ ή είναι µια µόνιµη επιβάρυνση για τους συνταξιούχους;
Η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, αλήθεια, για τα ακριτικά νησιά
είναι υπέρ της ακριτικής Ελλάδας; Πολλοί από σας κατάγεστε,
µάλιστα, από πολύ ορεινές περιοχές, που κάνει πολύ κρύο και
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φέτος ήταν πολύ το κρύο. Κατά 70% το ποσό µειώθηκε, σε σχέση
µε το 2014, για το πετρέλαιο θέρµανσης.
Και επειδή βλέπω -είναι επακόλουθο, βέβαια- ότι µέρα µε τη
µέρα χάνετε την ψυχραιµία σας για την επερχόµενη µεγάλη ήττα
σας στις 26 Μαΐου, προσπαθείτε να παραποιήσετε και να ερµηνεύσετε µε τον δικό σας τρόπο τα λόγια του Προέδρου µας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, άκουσα και κάτι λέξεις από τον κ.
Μπάρκα ότι εννοούσε άλλα. Ξέρει, δηλαδή, µε µέντιουµ.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρθηκε ξεκάθαρα
στην επταήµερη λειτουργία της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», που
τυχαίνει να είναι µια πολύ µεγάλη επιχείρηση στην ιδιαίτερη
εκλογική µου περιφέρεια, στη Δυτική Αττική, και όχι στην επταήµερη εργασία των εργαζοµένων. Τελεία και παύλα.
Μάλιστα, πριν από δύο εβδοµάδες, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την εταιρεία και, όπως το κάνει πάντα, ξεκίνησε να µιλάει
µε τους εργαζόµενους και µετά µε την επιχείρηση. Μάλιστα, σε
αυτήν την επιχείρηση τον Αύγουστο του 2017 πήγε και ο κ. Τσίπρας µετά από τον Μάρτιο που η κ. Αχτσιόγλου, το Υπουργείο
της δηλαδή, καλώς υπέγραψε την επταήµερη λειτουργία της επιχείρησης.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τα υπόγεια του Μαξίµου, βέβαια,
κατηγορούν τον κ. Μητσοτάκη για µια επιχειρησιακή σύµβαση,
την οποία ενέκρινε το Υπουργείο της κ. Αχτσιόγλου, η οποία προέβλεπε την επταήµερη λειτουργία και όχι την επταήµερη εργασία.
Μάλιστα, µιλώντας -πηγαίνετε κι εσείς, αν θέλετε- οι εργαζόµενοι που εργάζονται εκεί λιγότερες ώρες πληρώνονται σε µέσο
όρο περισσότερα χρήµατα απ’ ότι οι αντίστοιχοι συνάδελφοί
τους στον ίδιο κλάδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον κορµό του νοµοσχεδίου για τις εκατόν είκοσι δόσεις -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- εµείς θα το ψηφίσουµε, όταν εσείς αρνηθήκατε, όπως αρνιόσασταν τα πάντα, να ψηφίσετε τις εκατό δόσεις τις δικές µας
επί κυβέρνησης Σαµαρά µε την πολιτική σας και παρά το γεγονός ότι εκτινάξατε τα χρέη των συµπολιτών µας, σε εφορίες και
ασφαλιστικά ταµεία από τα 75 δισεκατοµµύρια στα 140 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των προθύµων -γιατί δεν
είστε µόνοι σας, είχατε τους ΑΝΕΛ, τώρα έχετε τους πρόθυµουςπροσγειωθείτε στην πραγµατικότητα. Έχετε χάσει την ψυχραιµία
σας, όσο πλησιάζει η 26η Μαΐου. Ο κόσµος δεν εξαπατάται ξανά.
Έχει πάρει τις αποφάσεις του και στις 26 Μαΐου θα δείξει τον
δρόµο για τη µεγάλη αλλαγή µε τη µεγάλη νίκη της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η κ. Μεγαλοοικονόµου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο ξεχάσαµε τη
χθεσινή γιορτή της µητέρας. Δράττοµαι, λοιπόν, της ευκαιρίας
να ευχηθώ σε όλες τις µητέρες του κόσµου χρόνια πολλά. Είναι
το σηµαντικότερο από όλα.
Και έχοντας αυτό στο µυαλό µου, σήµερα σκέφτηκα ότι αυτό
το νοµοσχέδιο είναι ένα παιδί που έρχεται στον κόσµο. Σήµερα
συµπληρώνονται εννέα µήνες από την ηµέρα που βγήκαµε από
το µνηµόνιο. Από τις 21 Αυγούστου µέχρι τις 14 Μαΐου συµπληρώνονται εννέα µήνες. Οπότε είναι ένα παιδί που έρχεται να
φέρει την ελπίδα και τη χαρά στην πατρίδα µας και πρέπει να το
χειροκροτήσουµε, όσο και αν δεν σας αρέσει, κύριοι της Αντιπολίτευσης. Αυτό το νοµοσχέδιο, µάλιστα, είναι αυτό που περίµενε
ο ελληνικός λαός µετά από τα δέκα χρόνια κρίσης.
Θα ήθελα να πω στον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι το βάρος το σήκωσε ο λαός και ας µην ξεχνάµε από πού
προήλθε αυτό το βάρος, από τις κυβερνήσεις επί σαράντα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, την αλλαγή Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρα-
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τίας. Θέλετε, δεν θέλετε, αυτό ήταν, από εκεί προήλθε το βάρος
και όχι από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων ετών. Έκανε ό,τι µπορούσε για να βγάλει το βάρος από την πλάτη του.
Θα ήθελα να πω ότι το οκτάωρο δεν αρέσει στον κ. Μητσοτάκη, θέλει να εφαρµόσει το δωδεκάωρο. Ναι, ας εφαρµόσει το
δωδεκάωρο.
Και όσον αφορά το επταήµερο, εσείς ίσως, κύριε εισηγητά της
Νέας Δηµοκρατίας, να µην έχετε επιχειρησιακά δουλέψει, διότι
θα ήθελα να σας θυµίσω ότι ο ΕΟΤ χρέωνε µια συνδροµή, ειδικά
στα τουριστικά καταστήµατα από το 1980 -ίσως και πιο µπροστάγια το επταήµερο, την επταήµερη λειτουργία. Έπαιρνες ένα
σήµα του ΕΟΤ, το έβαζες µπροστά στην πινακίδα σου και µπορούσες να εργάζεσαι επτά ηµέρες την εβδοµάδα και επί είκοσι
τέσσερις ώρες, φτάνει να ήσουν συνδροµητής στον ΕΟΤ, να
έπαιρνες το σήµα, να έπαιρνες την πιστοποίηση και όταν έρχονταν σε εσένα για έλεγχο, έδειχνες αυτό το σήµα. Φυσικά, στο
Υπουργείο Εργασίας έδειχνες τον κατάλογό σου, έβαζες υπερωρίες στο προσωπικό σου και τις βάρδιες. Αυτό ήταν πάρα πολύ
σύνηθες, δεν είναι καινούργιο, αλλά εσείς ίσως να µην είχατε
ασχοληθεί επιχειρηµατικά µε αυτό, γιατί συνήθως οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας ήταν επαγγελµατίες Βουλευτές, δεν είχαν
άλλο προσόν. Ήταν από το 1974 Βουλευτές, επαγγελµατίες Βουλευτές -πάρα πολύ ωραία- και µε έδρα τη Βουλή των Ελλήνων!
Προχωρούµε παρακάτω.
Θα ήθελα να µιλήσω για τις τροπολογίες, οι οποίες είναι σηµαντικότατες, ειδικά την τροπολογία που αφορά τη δέκατη τρίτη
σύνταξη. Η δέκατη τρίτη σύνταξη είναι σηµαντική και µόνιµη, µονιµότατη. Μονιµότερη δεν υπάρχει. Δεν είναι καθρεφτάκι, όπως
θέλετε να την παρουσιάσετε, είναι µόνιµη, πιο µόνιµη δεν γίνεται.
Θα ήθελα να σας το τονίσω αυτό.
Όσον αφορά τη ρύθµιση, θα ήθελα να σας τονίσω ότι όταν κανείς έκανε µία ρύθµιση προς τον ασφαλιστικό φορέα του, εάν
έκανε µία ρύθµιση στις τρεις δόσεις, αυτό, όχι µόνο δεν καλυπτόταν από ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αλλά ούτε από νοσοκοµειακή. Και αν πήγαινε σε κάποιο νοσοκοµείο και περιεθάλπετο, δεν φτάνει που δεν είχε να πληρώσει, αλλά του στέλνατε
τη νοσοκοµειακή περίθαλψη στην εφορία και µετά η εφορία τον
κυνηγούσε και τον έβαζε φυλακή. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να καταργήσει τα χρέη προς την εφορία από τη νοσηλεία από ασφαλιστικά ταµεία.
Δεύτερον, έδωσε τη δυνατότητα και στους ανασφάλιστους ή
σε αυτούς που χρωστούσαν ασφαλιστικές εισφορές να µπορούν
να έχουν νοσοκοµειακή περίθαλψη, άσχετα µε το αν είχαν οφειλές προς τα ταµεία τους.
Το σηµαντικότερο χρέος που έχει το κράτος, η ασφάλιση, η
υγεία και η παιδεία είναι δωρεάν προς όλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας, είναι ένα νοµοθέτηµα που
µας το επέβαλε η τρόικα και οι θεσµοί, τους οποίους εσείς φέρατε. Αν είχατε εφαρµόσει αυτά, που στο πρώτο και στο δεύτερο
µνηµόνιο ούτε κατ’ ελάχιστο δεν εφαρµόσατε -ούτε το 1/3 από
αυτά που µας επέβαλλαν- δεν θα είχαµε προχωρήσει στο τρίτο
µνηµόνιο. Ναι, δεν εφαρµόσατε ούτε το 1/3! Είναι αυτό που ο κ.
Χρυσοχοΐδης είχε το θάρρος να πει: «το υπέγραψα, αλλά δεν το
διάβασα». Τουλάχιστον εκείνου του βγάζω το καπέλο, διότι το
είπε, «το υπέγραψα, αλλά δεν το διάβασα».
Εσείς το διαβάσατε, αλλά δεν εφαρµόσατε ούτε το 1/3 αυτών
που υπογράψατε στις 8 Μαΐου του 2010.
Μη µας κουνάτε το δάχτυλο! Είστε υπεύθυνοι, γιατί δεν εφαρµόσατε τίποτα. Το κρύβατε κάτω από το χαλί, για να µην χάσετε
τα «ψηφαλάκια» σας! Τώρα, λοιπόν, µην κουνάτε το δάχτυλο. Και
αυτά που κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µπορούσατε να τα κατορθώσετε ούτε στον ύπνο σας.
Είµαι λίγο παρορµητική -συγγνώµη που µιλάω µεγαλόφωνακαι συναισθηµατική, γι’ αυτό συνέδεσα την Ηµέρα της Μητέρας
µε την ηµέρα αυτή.
Θα ήθελα να τελειώσω -γιατί δεν προλαβαίνω- λέγοντας ότι,
τουλάχιστον ο ΦΠΑ ως προς την εστίαση και ως προς την ενέργεια, που είναι υπερµειωµένος -φτάνει στο 6% και στο ρεύµα και
στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο- είναι κάτι που θα
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βοηθήσει όλα τα νοικοκυριά µε κάθε µέσο.
Επίσης, το σηµαντικότερο µε την τροπολογία είναι η επιστροφή από τις φαρµακευτικές εταιρείες, που δήθεν ξεχάσατε ότι οι
φαρµακευτικές εταιρείες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στο δηµόσιο από το 2006, το 2007, το 2008 αυτά τα χρήµατα, το γνωστό
rebate, που φθάνει περίπου στα 250 εκατοµµύρια ευρώ. Όµως,
τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα επιστραφούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Ιγγλέζη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, για ακόµη µία φορά µέσα στο τελευταία εξάµηνο, µετά την ανακοίνωση των θετικών µέτρων από τον
Πρωθυπουργό και τη νοµοθέτησή τους µε την κατάθεση των σηµερινών τροπολογιών, µετά την αναδιάρθρωση του χρέους και
την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018,
µετά από µια σειρά ενεργειών σε όλους τους τοµείς όλα αυτά τα
τέσσερα χρόνια που κυβερνά τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη
µεγάλου µέρους συµπολιτών µας, µετά από σκληρή δουλειά µε
σχέδιο και τεκµηρίωση, που οδήγησε στη µη περικοπή των συντάξεων, που οδήγησε στην έξοδο στις αγορές, µετά από όλα
αυτά, ερχόµαστε σήµερα να αποφασίσουµε για ένα νοµοσχέδιο,
που δείχνει µε σαφήνεια ότι, ναι, η οικονοµία πάει καλύτερα και
αυτή τη βελτίωση µπορεί να την καρπωθεί ο κόσµος, που όλα
αυτά τα χρόνια προσπάθησε να περάσει την οικονοµική κρίση,
δίχως να χάσει την αξιοπρέπειά του, ο κόσµος που κοπιάζει και
πιέζεται οικονοµικά, αυτός που δεν µπορεί, αλλά και αυτός που
προσπαθεί πολύ για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι συνταξιούχοι, ο κόσµος
της εργασίας και της νεολαίας.
Έρχεται, λοιπόν, η πραγµατικότητα, µετά το δύσκολο 2015, να
µας δικαιώσει, γιατί πλέον µπορούµε να χαράσσουµε πολιτική
και να την εφαρµόζουµε µε αυτοπεποίθηση. Ναι, µπορούµε να
εφαρµόζουµε πολιτική για τους πολλούς.
Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
δεν αποτελεί προεκλογικό µποναµά. Τόσο τα θετικά µέτρα που
εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, όσο και οι ρυθµίσεις του παρόντος
νοµοσχεδίου αποτελούν σαφή πολιτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελούν σαφή επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά σε
µια κανονικότητα, που βλέπει και ανακουφίζει την κοινωνική πλειοψηφία και όχι τις αγορές και τους λίγους.
Αυτό το νοµοσχέδιο ρυθµίζει κατά κύριο λόγο οφειλές προς
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την εφορία και τους οΟργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα νοµοσχέδιο που, όχι
απλώς το βλέπει θετικά ο κόσµος, αλλά το περιµένει εναγωνίως.
Παρ’ όλα αυτά και από τη συζήτηση που διεξήχθη στις επιτροπές, η µόνη που είναι επιφυλακτική απέναντί του είναι η Αντιπολίτευση, αλλά αυτό δεν αποτελεί πλέον έκπληξη για εµάς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως µετά και από τις χθεσινές ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη για το όραµά του, για τους εργαζόµενους του µέλλοντος, ένα όραµα για εφαρµογή εργασιακών σχέσεων γαλέρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις, που συζητάµε,
αφορούν ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες οφειλέτες προς
τα ασφαλιστικά ταµεία.
Για πρώτη φορά προβλέπεται επανυπολογισµός της οφειλής,
κατόπιν επιλογής του οφειλέτη. Είναι µια ρύθµιση, που διευκολύνει περισσότερους από ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας οφειλέτες, των οποίων η οφειλή θα µειώνεται µεσοσταθµικά κατά
65%.
Για πρώτη φορά κουρεύεται η βασική οφειλή, κουρεύεται το
κεφάλαιο. Επίσης κουρεύονται και οι προσαυξήσεις κατά 85%.
Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισµένοι, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και λόγω των χρεών τους έχουν
εγκλωβιστεί και δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν, τώρα έχουν
τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη και µε µία µικρή παρακράτηση να εξοφλήσουν την οφειλή τους.
Η ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων για τους αγρότες έχει
ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ενώ στη ρύθµιση µπαίνουν και οι επιχει-
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ρήσεις για τις εργοδοτικές οφειλές, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα
50 ευρώ.
Εισάγεται ένα σύστηµα ρύθµισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ
πρώτου βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα.
Δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονοµικές τους υποχρεώσεις, µε
τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονοµικό
τους προγραµµατισµό και τους επιτρέπει να ανακτήσουν στη συνέχεια την εξόφληση των σχετικών τους οφειλών. Αυτό είναι κάτι,
που το περιµένουν και οι δηµότες, αλλά και οι δήµοι.
Αίρεται η αδικία στις συντάξεις χηρείας και επέρχονται ευνοϊκές µεταβολές, που ενισχύουν τη θέση των επιζώντων συζύγων.
Ιεραρχούµε τα ζητήµατα της εργασίας και ενισχύουµε θεσµικά
και οργανωτικά τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική εφαρµογή των υφιστάµενων κανόνων,
αποτρέποντας παραβατικές συµπεριφορές και ενθαρρύνοντας
τη συµµόρφωση.
Αποκαθιστούµε το δικαίωµα των εργαζοµένων σε επαρκή αποζηµίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο.
Περιφρουρούµε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων
στη διανοµή και µεταφορά προϊόντων και αντικειµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εξασφαλίζουµε την άµεση ενηµέρωση των εργαζοµένων για
τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης και τη δυνατότητα διεκδίκησης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όσο και να
προσπαθείτε να το αποφύγετε, έχει έρθει η ώρα να εκθέσετε
στον ελληνικό λαό το πρόγραµµά σας και τις θέσεις σας για την
ασφάλιση, για την εργασία, για την κοινωνική πολιτική, για την
οικονοµία. Δεν κρύβονται οι διαφορετικές προτεραιότητες, που
έχουµε για το µέλλον του ελληνικού λαού. Το δόγµα του ακραίου
νεοφιλελευθερισµού, της λιτότητας και του φλερτ µε την ακροδεξιά, δεν είναι πλέον ανεκτό, όχι µόνο εντός της χώρας, αλλά
και στην Ευρώπη. Η δηµοκρατική και προοδευτική διέξοδος της
χώρας έχει ήδη ξεκινήσει και σας έχει αφήσει πίσω.
Εµείς θα συνεχίσουµε, όπως πάντα, όλο το επόµενο διάστηµα,
µαζί µε τους πολλούς, να συζητάµε πολιτικά, να φέρνουµε µέτρα
προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, να βγαίνουµε στις
πλατείες και στους δρόµους και να συζητάµε µε τους συµπολίτες
µας για τις ανάγκες τους, για την επόµενη µέρα.
Εσείς µπορείτε να συνεχίσετε να κοιτάτε από την κλειδαρότρυπα, να κάνετε πολιτική µε τα fake news φασιστοφυλλάδων,
να µετατρέπετε το Βήµα της Βουλής σε τοίχο του facebook.
Η αληθινή ζωή όµως είναι εκεί έξω, στους χώρους της δουλειάς, στους χώρους της εκπαίδευσης, στα στέκια της νεολαίας,
στα στέκια των συνταξιούχων, στις πλατείες και στους δρόµους.
Η αληθινή ζωή θα απαντήσει τη µεθεπόµενη Κυριακή και θα
απαντήσει ότι είναι εδώ, µε την Ελλάδα των πολλών, µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
η κ. Λιβανίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ζωή
είναι γεµάτη ανισότητες, η σύγχρονη κοινωνία είναι γεµάτη ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές δεν κάνουν τον κόσµο πιο όµορφο.
Κάνουν, όµως, την πολιτική πιο ενδιαφέρουσα, τη δηµοκρατία
πιο χρήσιµη, τη συµµετοχή πολύτιµη.
Συζητάµε σήµερα µία από τις πολλές πρωτοβουλίες των τελευταίων µηνών της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη δυνατότητα, σε
όσους χρωστούν την εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία και στους
δήµους, να ρυθµίσουν επιτέλους τις οφειλές τους σε εκατόν είκοσι δόσεις. Η νοµοθέτηση αυτής της δυνατότητας θα σώσει
εκατοµµύρια ανθρώπων από τη χρεοκοπία, θα σώσει χιλιάδες περιουσίες.
Δηµόσια δεν θα φέρει κανένας αντιρρήσεις, παρά τη δοµή των
επιχειρηµάτων που θα ακουστούν στο πλαίσιο µιας προσπάθειας
διατύπωσης αντιπολιτευτικών ενστάσεων.
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Το σηµερινό µας νοµοσχέδιο δεν είναι µία απλή ρύθµιση, δεν
είναι µία απλή διευκόλυνση. Αποτελεί µια πολιτική πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Αποτελεί ένα δείγµα για το πώς θέλει η σηµερινή πλειοψηφία να προχωρήσουµε, ως χώρα και ως κράτος
δικαίου. Οι ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα
κόµµατα δεν είναι δευτερεύουσες ούτε µπορούν να φέρουν το
ίδιο αποτέλεσµα, ακολουθώντας άλλες διαδροµές.
Στη δική µας αντίληψη η εργασία είναι δικαίωµα, προστατεύεται ως δικαίωµα και πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την αξιοπρεπή
διαβίωση του εργαζοµένου και της οικογένειάς του. Στη δική µας
αντίληψη, εργαζόµενος είναι και ο µικρός ελεύθερος επαγγελµατίας, που παλεύει να βγάλει µεροκάµατο.
Στα χρόνια των µνηµονίων έκλεισαν πολλές µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για τους θιασώτες του φιλελευθερισµού,
οι στρατιές ανέργων που δηµιουργήθηκαν, πρέπει να αντιµετωπιστούν ως εφόδιο ανταγωνιστικότητας, καθώς η ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει την οικογένειά του θα τον κάνει να αποδεχτεί
πιο εύκολα χαµηλότερους µισθούς, λιγότερα δικαιώµατα, ακόµα
και εργασία επτά ηµερών την εβδοµάδα, όπως δήλωσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και το ακούσαµε. Εάν µάλιστα αυτοί οι άνεργοι έχουν και συσσωρευµένα χρέη, τότε, ακόµα
πιο εύκολα θα δεχτούν να εργαστούν µε ακόµα χειρότερους
όρους.
Η πρόταση για ρύθµιση των χρεών σε εκατόν είκοσι δόσεις θα
φέρει άλλα αποτελέσµατα και στα δηµόσια οικονοµικά και στους
οικογενειακούς προϋπολογισµούς. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα µπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, θα µπορούν
να γίνουν και πάλι βιώσιµες επιχειρήσεις.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, µε µία σειρά από µέτρα που έχει ψηφίσει, πετυχαίνει αυτό που, για τις συντηρητικές κυβερνήσεις τού
χτες, είναι παροχές, είναι προεκλογικά τερτίπια, είναι εν ολίγοις
αχρείαστα µέτρα. Αυξάνονται οι µισθοί, αυξάνονται τα έσοδα του
κράτους και ταυτόχρονα, αυξάνονται οι κοινωνικές δοµές, το κοινωνικό κράτος, η υποστήριξη στους πιο αδύναµους. Τα ήδη πλεονασµατικά ασφαλιστικά ταµεία έχουν περισσότερα έσοδα, τη
στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισµένων καταβάλλουν µικρότερες εισφορές. Τα διαθέσιµα του κράτους συνεχώς αυξάνονται, παρ’ ρόλο που η Κυβέρνηση προσλαµβάνει
προσωπικό, ανοίγει δοµές και καλύπτει κάθε χρόνο µε περισσότερα χρήµατα τις ανάγκες για παιδεία, υγεία και κοινωνική πολιτική.
Ακούγεται παράξενο. Όµως δεν είναι. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει, να πάρει και πάλι µπροστά η οικονοµία, εξυγιαίνοντας τα δηµόσια οικονοµικά. Τώρα που η οικονοµία σταθεροποιήθηκε, τώρα που η κοινωνία πήρε ανάσες, βάζουµε τους
όρους της βιωσιµότητας, όχι µόνο των αριθµών, αλλά και των ανθρώπων. Λύνουµε προβλήµατα δεκαετιών και προβλήµατα που
προέκυψαν από τις νεοφιλελεύθερες εµµονές των µνηµονίων.
Επιµένουµε να ενισχύουµε τα εργασιακά δικαιώµατα, να βάζουµε
κανόνες ενάντια στις αυθαιρεσίες, να θέτουµε εµείς τους όρους
της σταθερότητας και της πορείας στο µέλλον για όλους.
Επιδίωξή µας είναι η συλλογική ευηµερία, η αυτάρκεια, η
πραγµατική ενδυνάµωση της ελληνικής κοινωνίας, µέσα από την
προκοπή και την παιδεία. Η διόρθωση της νοµοθεσίας αφορά την
αποκατάσταση µιας αδικίας, όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας.
Όσοι είχαν την ατυχία, λοιπόν, να χάσουν τον άνθρωπό τους τα
προηγούµενα χρόνια, έχασαν το δικαίωµα να λάβουν σύνταξη
χηρείας, λόγω της µη συµπλήρωσης πέντε ετών όπως προβλεπόταν. Παρακαλώ το Υπουργείο να µεριµνήσει σχετικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό µόνο χρειάζοµαι, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στις τροπολογίες.
Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών µειώνει τον ΦΠΑ,
από το 24% στο 13% στην εστίαση και αντίστοιχα στα τρόφιµα
και 6% στην ενέργεια. Είναι µεγάλη ανάσα για τα νοικοκυριά και
ανάσα για την πραγµατική οικονοµία.
Η τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού απαντάει στην
ανάγκη για προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας έρχεται να βάλει τάξη
σε µία άτακτη τριετία από το 2006 µέχρι το 2008 και αφορά πο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σοστιαίες επιστροφές από φαρµακευτικές εταιρείες προς τη δηµόσια ασφάλιση.
Το κλίµα αλλάζει και αυτό είναι εµφανές και στη Βουλή και
στην κοινωνία. Η Ελλάδα, χάρη στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
οδεύει σε καλύτερες εποχές, µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, µε
περισσότερες δυνάµεις, µε αισιοδοξία. Η µεγάλη διαφορά είναι
ότι σταδιακά, χτίζουµε ένα κράτος σοβαρό, δίκαιο και ανθρώπινο, ένα κράτος που προστατεύει και βρίσκεται παρόν για την
υπεράσπιση των πιο αδύναµων, ένα κράτος που βάζει κανόνες
και δεν περιµένει την αυτορρύθµιση των αγορών, όπου ο µόνος
νόµος είναι το δίκαιο του ισχυρού.
Οι εκλογές του φθινοπώρου θα επιβεβαιώσουν και θα επιβραβεύσουν αυτή την προσπάθεια. Το σηµερινό νοµοσχέδιο, αυτά
που προηγήθηκαν και όσα θα ακολουθήσουν, θα δώσουν µια
πληρέστερη εικόνα της πραγµατικότητας, που χτίζεται και µας
αφορά όλους.
Στις κάλπες του φθινοπώρου θα αναµετρηθούν τα συµφέροντα των πολλών µε τα συµφέροντα των ελίτ. Και εκεί, στις πραγµατικές κάλπες, κάθε ψήφος έχει την ίδια δύναµη είτε διαθέτεις
στρατιές µέσων και εκατοµµύρια στην τράπεζα είτε δεν διαθέτεις
τίποτα, πέραν από την αξιοπρέπειά σου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ουρσουζίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αναντίρρητα η χώρα
µας βιώνει τη χειρότερη κρίση σε περίοδο ειρήνης. Μέσα σε
αυτό το περιβάλλον, έρχονται κάποια µέτρα αισιοδοξίας, µέτρα
τα οποία ρυθµίζουν τη ζωή των ανθρώπων, που έχει ανατραπεί
τα τελευταία δέκα χρόνια.
Βεβαίως, από αύριο η χώρα µας, µετά την ψήφιση των µέτρων,
δεν θα πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αλλά είναι µια ανάσα οξυγόνου, που τόσο έλειψε τα τελευταία χρόνια. Είναι το αποτέλεσµα
της δουλειάς των έντιµων Ελλήνων, που συνεισέφεραν και της
Κυβέρνησης, που σεβάστηκε τον µόχθο των Ελλήνων πολιτών.
Έτσι, λοιπόν, χωρίς να πανηγυρίζουµε, σήµερα είµαστε σε
θέση να πούµε ότι ο ελεύθερος επαγγελµατίας, αυτός που πλήρωσε βαρύ τίµηµα τα τελευταία χρόνια, είναι σε θέση να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε ασφαλιστική ενηµερότητα και σε
φορολογική ενηµερότητα, προκειµένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δουλειά του, κάτι από το οποίο θα κερδίσει προφανώς και
το ελληνικό δηµόσιο. Το συµφέρον των πολιτών είναι και το συµφέρον του δηµοσίου. Αυτά πάνε πάντα µαζί.
Τι, όµως, οδήγησε στα βράχια τον Μάη του 2010 και στη χρεοκοπία την πατρίδα µας; Αναµφίβολα, η ανεπάρκεια, η ανεντιµότητα, η ανευθυνότητα και η άγνοια κινδύνου που µε βεβαιότητα
διέθεταν σε υπερθετικό βαθµό όλοι οι προηγούµενοι διαχειριστές της εξουσίας, αλλά και το οικονοµικό κατεστηµένο, η ελίτ
της αλητείας και όχι της αριστείας, που επέβαλε τη στρατηγική
του, ασκώντας επιρροή στο πολιτικό προσωπικό, που µε προθυµία ανταποκρινόταν. Αυτή ήταν η θλιβερή πραγµατικότητα στη
χώρα µας, για πολλές δεκαετίες. Το αποτέλεσµα δεν άργησε να
έρθει.
Ήλεγχαν κατά τρόπο απόλυτο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
µέχρι που τα κατήργησαν και παρέδωσαν την ενηµέρωση των
πολιτών στους κοµµατικούς φίλους και τους κουµπάρους, στη
λεγόµενη ιδιωτική πρωτοβουλία, που µόνο ιδιωτική δεν ήταν. Αντίθετα, εκ των ενόντων, αποδείχθηκε ότι ήταν ο ορισµός, η επιτοµή της κρατικοδίαιτης πραγµατικότητας και της λεηλασίας του
δηµοσίου χρήµατος.
Οι πολίτες κατανοούν πλέον πολύ καλά πόσο αδιάφορο, πόσο
διαπλεκόµενο, πόσο ανεπαρκές υπήρξε το πολιτικό κατεστηµένο, πετυχαίνοντας το ακατόρθωτο. Δεν χρεοκόπησε µια οποιαδήποτε χώρα, χρεοκόπησε την Ελλάδα του µοναδικού πολιτισµού, του εξαίρετου τουρισµού, του άριστου πρωτογενή τοµέα,
του διεθνώς αναγνωρισµένου ανθρώπινου δυναµικού. Θερµά
συγχαρητήρια!
Η εξαγγελία των µέτρων ανακούφισης από τον Πρωθυπουργό
τον περασµένο φθινόπωρο ήταν το αποτέλεσµα της σκληρής και
επίπονης προσπάθειας του ελληνικού λαού. Προσωπικά, τους
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ευχαριστώ θερµά γι’ αυτό και φυσικά, είναι κάτι που έχουν απόλυτη ανάγκη οι πολίτες.
Η υλοποίηση της δέσµευσης για τη µη περικοπή των συντάξεων ήρθε ως αποτέλεσµα ακριβώς της σταθερής προσήλωσης
σε στόχους µε απόλυτο σεβασµό του µόχθου των φορολογούµενων πολιτών. Οι πολίτες επιτέλους ένιωσαν ότι µια Κυβέρνηση
σέβεται τη λογική απαίτηση για συνετή και έντιµη διαχείριση, για
περιστολή των δαπανών και εξάλειψη των οικονοµικών σκανδάλων, που λεηλάτησαν και εντέλει χρεοκόπησαν την πατρίδα µας.
Εκείνοι που πρέπει τώρα να νιώσουν την ανακούφιση, είναι αυτοί
που πλήρωσαν το µεγαλύτερο τίµηµα.
Για τη ρύθµιση των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν έχω να πω τίποτα, καθώς έχουν ειπωθεί όλα. Απλά
θέλω να πω συγχαρητήρια στο Υπουργείο. Είναι πολύ καλ,ό για
να είναι αληθινό. Μπαίνουν όλοι µέσα αδιάκριτα, µε γενναία περικοπή των προσαυξήσεων έως 85%, 100% για τους αγρότες και
στη βασική οφειλή στο 65%. Δηλαδή ο πολίτης που χρωστάει
10.000 ευρώ κατεβαίνει στα 3.500 και όταν οι προσαυξήσεις είναι
10.000 ευρώ κατεβαίνουν στα 1.500 ευρώ και ρυθµίζονται ανάλογα µε το εισόδηµα σε εκατόν είκοσι ή και λιγότερες δόσεις.
Το αντίστοιχο νοµοσχέδιο που αφορά στη ρύθµιση οφειλών
προς τη φορολογική διοίκηση είναι ένα θετικό µέτρο, ωστόσο
δεν µπορώ να το συγκρίνω µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας. Προφανώς έχει περιθώρια βελτίωσης. Η απαλλαγή
του ποσού 10% µε την ένταξη στις εκατόν είκοσι δόσεις θα έπρεπε να είναι στα επίπεδα του άλλου νοµοσχεδίου. Κατά τα άλλα,
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις να ανασάνουν, όπως είπα και στην
αρχή, πολλοί πολίτες.
Έρχοµαι τώρα στη δέκατη τρίτη σύνταξη. Διαβάζω: «Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου χορηγείται από το 2019 και για κάθε επόµενο έτος η δέκατη τρίτη
σύνταξη». Αυτό δεν το διαβάσατε; Είναι η αρχή του σχετικού άρθρου το οποίο αφορά στη χορήγησή της. Άρα µιλάµε για µόνιµο
µέτρο. Μία πιθανότητα υπάρχει να µην είναι µόνιµο, να επανέλθουν οι ολετήρες της οικονοµίας της χώρας. Τότε µε βεβαιότητα
και να ξαναρχίσουν τα δανεικά, δεν θα υπάρξει ούτε δέκατη τρίτη
σύνταξη, αλλά φοβάµαι και πολύ λιγότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επειδή αναφερθήκατε στα οικονοµικά, θέλω να πω ότι η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2012 έχουν το ρεκόρ των υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου
προς τους ιδιώτες. Σήµερα είναι 1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους ιδιώτες.
Και επειδή µιλάτε για υπερφορολόγηση, ότι φορολογήσαµε
υπερβολικά τον κόσµο, πράγµατι το 2015 ψηφίσαµε ένα µνηµόνιο το οποίο δεν το πιστεύαµε και είχαµε το θάρρος από αυτό το
Βήµα να το οµολογήσουµε όλοι. Όµως ήταν το βήµα που κάναµε
προς τα πίσω προκειµένου να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε σήµερα και να µην πάµε τη χώρα σε περιπέτειες και σε αχαρτογράφητα νερά. Εξάλλου, οι λογικοί και συνετοί πολίτες µάς είπαν:
Τραβήξτε το σκοινί, αλλά δεν θα το κόψετε.
Έρχοµαι, όµως, στις αποζηµιώσεις των αγροτών. Λέγατε, λοιπόν, ότι εµείς φορολογούµε. Εσείς φορολογήσατε και τον αέρα
που ανέπνεε ο πολίτης. Πού ακούστηκε ξανά κοινοτικές αποζηµιώσεις και ενισχύσεις από το πρώτο ευρώ να φορολογούνται;
Αποζηµιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΕΛΓΑ θεωρούνται κέρδη. Κάνατε την εξής πρωτοτυπία: Την αποµείωση
της ζηµιάς την κάνατε κέρδος και φορολογούσατε τους πολίτες.
Αυτό από το 2015 και µετά έπαψε να ισχύει. Παρακαλώ αυτό
είναι το έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει όσα λέω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι προφανώς οι πολίτες
έχουν µια µεγάλη απορία: Πώς είναι δυνατόν αυτή η Κυβέρνηση
µέσα σε ένα περιβάλλον που όλοι οµολογούν ότι ήταν πρωτόγνωρο για τη χώρα, βαθιάς οικονοµικής ύφεσης, κατάφερε να
ξαναστήσει στα πόδια του το σύστηµα υγείας, κατάφερε να
δώσει τη δέκατη τρίτη σύνταξη εκεί που πρέπει στο 100% και
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εκεί που δεν πρέπει έδωσε πολύ λιγότερα;
Κατάφερε, επίσης, να δώσει το ΕΚΑΣ στους ανθρώπους οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, υφίστανται ένα περιορισµό στη σύνταξή τους, δωρεάν φάρµακα, πρόσβαση στην υγεία σε δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους πολίτες και άλλα πολλά, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω
µε αυτά.
Απλά θα αναφέρω ότι έχω στα χέρια µου εδώ την έκθεση του
ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου όπου µόνο για τρία έργα, για
τον αυτοκινητόδροµο Ε65, για τον Μορέα και την Ολυµπία Οδό
-διαβάζω αυτολεξεί στη σελίδα 35- «επιπροσθέτως ο εταίρος από
τον δηµόσιο τοµέα, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης, επιβαρύνθηκε µε πρόσθετο κόστος 1,2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ».
Και για να καταλάβει ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης τι
σηµαίνει 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, είναι είκοσι δύο νοσοκοµεία
σαν αυτό που χτίζουµε στην Κοµοτηνή µε την ευγενική δωρεά
του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» -αυτά έγιναν βίλες στη Σύρο,
τη Μύκονο και δεν ξέρω εγώ πού αλλού- και δώδεκα χρόνια διασφαλισµένο το µαξιλάρι των 100 εκατοµµυρίων ευρώ για την
προστασία της πρώτης κατοικίας ή ακριβώς ένα µετρό σαν της
Θεσσαλονίκης και περισσεύουν και 200 εκατοµµύρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Πρατσόλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, παρακολουθούµε σήµερα την αγωνιώδη προσπάθεια των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης να µπορούν να νιώσουν τη νέα πραγµατικότητα.
Είναι µία πραγµατικότητα που γι’ αυτούς µοιάζει ένα κακό όνειρο, για τον ελληνικό λαό, όµως, είναι µία χειροπιαστή απόδειξη
ότι η Ελλάδα γύρισε, επιτέλους, σελίδα, η Ελλάδα άφησε πίσω
της τα οκτώ χρόνια της κρίσης και της λιτότητας, αυτά τα οκτώ
χρόνια που ήταν συνέπεια της χρεοκοπίας που την οδήγησαν οι
δυνάµεις αυτές, οι οποίες σήµερα κουνάνε το δάχτυλο για πολλά
ζητήµατα.
Σήµερα κουβεντιάζουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο περιέχει
µόνο θετικά µέτρα και µάλιστα, θα έλεγα ότι είναι από τα καλύτερα νοµοσχέδια που έχουµε ψηφίσει σε αυτήν τη Βουλή, αλλά
και στα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι η ρύθµιση των εκατόν είκοσι
δόσεων, που έρχεται να δώσει ανάσα, αλλά και ελπίδα ξανά, σε
ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες άτοµα, ενώ εκτός από φυσικά πρόσωπα, αφορά και επιχειρήσεις, αλλά και οφειλές προς
ΟΤΑ Α’ βαθµού.
Το πλέον σηµαντικό, όµως, αλλά και καινοτόµο στοιχείο αυτού
του νοµοσχεδίου είναι το κούρεµα της βασικής οφειλής και των
προσαυξήσεων. Σήµερα στην εφορία τέσσερα εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες οφειλέτες χρωστούν 104,4 δισεκατοµµύρια ευρώ και
ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες οφειλέτες χρωστούν 38,2 δισεκατοµµύρια ευρώ στα ασφαλιστικά ταµεία.
Το 2015 παραλάβαµε µία χώρα κι ένα ασφαλιστικό σύστηµα
σε πλήρη αναρχία, µία χώρα σε βαθιά οικονοµική και κοινωνική
κρίση, µία χώρα απόλυτης κατάρρευσης και ένα ασφαλιστικό σύστηµα υπερχρεωµένο, µε ένα έλλειµµα άνω του 1,1 δισεκατοµµυρίου, µε δώδεκα οριζόντιες διαδοχικές περικοπές συντάξεων
και τετρακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Το 2016 η Κυβέρνηση προχώρησε σε µία µεγάλη ασφαλιστική
µεταρρύθµιση και από το 2017 και µετά οι ασφαλισµένοι πληρώνουν στη βάση των πραγµατικών εισοδηµάτων τους, µε αισθητή
µείωση των εισφορών για ένα µεγάλο µέρος των ελεύθερων
επαγγελµατιών, από 440, περίπου, ευρώ στα 167 ευρώ.
Το 2018 καταφέραµε να βγάλουµε τη χώρα από τα µνηµόνια,
µέσα από πολλές δυσκολίες, διαπραγµατεύσεις, συµβιβασµούς,
έχοντας πάντα ως κύριο στόχο να ξεπεράσουµε την κρίση και
αυτή τη στιγµή να µπορούµε να µιλάµε για οικονοµική ανάκαµψη,
αποκατάσταση των αδικιών και επιστροφή στην κανονικότητα.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να κερδίσουµε ξανά το χαµένο έδαφος
και το χαµένο χρόνο, όχι µε λόγια, αλλά µε έργα. Γι’ αυτό σήµερα
είµαστε εδώ για να παρουσιάσουµε νέα θετικά µέτρα µετά την
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εφαρµογή των βασικών αρχών συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
την αύξηση του κατώτατου µισθού, την κατάργηση του ντροπιαστικού και ρατσιστικού υποκατώτατου, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελµατίες, το επίδοµα στέγασης, την κάλυψη δυόµισι εκατοµµυρίων ανασφάλιστων συµπολιτών µας.
Όλα αυτά έχουν ένα και µοναδικό πρόσηµο, την προστασία
των πολλών, αυτών που σήκωσαν τα βάρη της κρίσης. Όλα αυτά
είναι µέτρα στοχευµένα, στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού µας
χώρου και όχι µε δανεικά που υποθηκεύουν το µέλλον µας, κάτι
που έγινε σε µεγάλη, θα έλεγα, έκταση στο παρελθόν.
Με τις τροπολογίες, ακόµα, που κατατέθηκαν θεσπίζεται ως
µόνιµο µέτρο και όχι ως εκλογικό επίδοµα, όπως αρέσκεται να
λέει η Αντιπολίτευση, η δέκατη τρίτη σύνταξη και επανέρχεται ο
µειωµένος ΦΠΑ στα είδη εστίασης στο 13% και στο 6% η ενέργεια, όπως η ΔΕΗ και το φυσικό αέριο.
Απέναντι σε όλα αυτά τα θετικά µέτρα η Νέα Δηµοκρατία και
ο κ. Μητσοτάκης τι προτείνουν άραγε; Να καταργηθεί το οκτάωρο ως ξεπερασµένο, µε ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου που
ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Τις επιπλέον
ενισχύσεις των συνταξιούχων, όπως τη δέκατη τρίτη σύνταξη τις
ονοµάζει λαϊκισµό και δεν εγγυάται τη συνέχειά τους, χθεσινή
δήλωση. Ζητά να εφαρµοστεί η επταήµερη εργασία, επιστρέφοντας στις εργασιακές σχέσεις του 18ου αιώνα. Και φυσικά, δεν
εννοεί την εφταήµερη λειτουργία, που ισχύει έτσι κι αλλιώς, ειδικά για τις εταιρείες συνεχούς πυράς.
Ζητάει να µην ισχύουν οι συλλογικές συµβάσεις, αλλά οι επιχειρηµατικές, ξέροντας καλά ότι οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης είναι πιο ευάλωτοι στις ορέξεις του επιχειρηµατία. Ζητάει να
επανέλθουν οι προσλήψεις στο 5 προς 1, από το 1 προς 1 που
καταφέραµε εµείς, µε βασικό του, βέβαια, στόχο τη µεταφορά
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα στον ιδιωτικό.
Όλα τα παραπάνω πραγµατικά θα τα ζήλευαν και ο ΣΕΒ και το
ΔΝΤ και δηµιουργούν µε προσήλωση την Ελλάδα των λίγων. Ο
λαός, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι πρέπει να κρίνουν και να
αποφασίσουν στις επόµενες εκλογές πάνω απ’ όλα για την ασφάλεια του µέλλοντός τους.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή µισθωτούς, συνταξιούχους, επιχειρηµατίες, πρώην επιχειρηµατίες, εισοδηµατίες, ορίζεται ότι η ρύθµιση αφορά οφειλές
που γεννήθηκαν έως και 31-12-18 και είναι ανάλογη µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
Εδώ θα ήθελα να συµπληρώσω ότι θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν και όσοι οφείλουν µέχρι 20.000 ευρώ
στην εφορία, που δεν καλύπτει ο εξωδικαστικός συµβιβασµός
και θα πρέπει να το δούµε.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί ανακούφιση για χιλιάδες Έλληνες και δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς συµπολίτες να λάβουν,
επιτέλους, σύνταξη, άνθρωποι οι οποίοι αν και είχαν συµπληρώσει τις άλλες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν µπορούσαν να
βγουν στη σύνταξη λόγω οφειλών.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ και σε ρυθµίσεις
οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθµού που προέρχονται από τέλη,
φόρους, δικαιώµατα και εισφορές και που αφορούν όχι µόνο
στους δήµους, αλλά και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα των
ΟΤΑ. Αρχικά, το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους
ΟΤΑ Α’ βαθµού ανέρχεται στα 2,7 δισεκατοµµύρια και µαζί µε τις
οφειλές προς τα νοµικά πρόσωπα το ποσό αυτό πλησιάζει τα 3
δισεκατοµµύρια.
Είναι, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι η παροχή διευκολύνσεων
προς τους δηµότες, ώστε να αποπληρώσουν τις οικονοµικές
τους εκκρεµότητες µέσω της ρύθµισης αυτής, θα οδηγήσει τους
ΟΤΑ σε µία σηµαντική εισροή εσόδων, ώστε να επαναφέρουν την
κανονικότητα στον οικονοµικό τους προγραµµατισµό.
Με το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη
µία φορά, ότι υλοποιεί τις δεσµεύσεις της για επιστροφή στην
ανάπτυξη, µία ανάπτυξη που αφορά τους ανθρώπους του µόχθου, τον λαό που ήταν αυτός που σήκωσε το βάρος της κρίσης,
ήταν αυτός που µας στήριξε και είναι αυτός για τον οποίο προσπαθούµε και θέλουµε να γινόµαστε καλύτεροι.
Στόχος µας πάντα είναι η ανάκτηση της αξιοπρέπειας και της
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δύναµής µας, αξίες για τις οποίες πάντοτε, ως Έλληνες, είµαστε
περήφανοι. Γι’ αυτό, ο περήφανος αυτός λαός θα δώσει ηχηρή
απάντηση στις 26 του Μαΐου και πολύ περισσότερο στις εθνικές
εκλογές του Οκτώβρη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Γεννιά Γεωργία, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ακόµη µία φορά συζητείται
και θα ψηφιστεί ένα νοµοσχέδιο ενδεικτικό της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που στόχο έχει να άρει τα βάρη από αυτούς που τα προηγούµενα χρόνια επωµίστηκαν τα αποτελέσµατα των καταστροφικών πολιτικών των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΚΙΝΑΛ.
Για µια ακόµη φορά, λοιπόν, εισάγεται µία σειρά παρεµβάσεων
που θα έχουν αντίκρισµα σε ασφαλισµένους, εργαζόµενους,
συνταξιούχους και ευπαθείς οµάδες. Κυρίες και κύριοι, ερχόµαστε να επανορθώσουµε αδικίες µε µία σειρά από µέτρα για ρύθµιση δόσεων στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους, µε διατάξεις για ενδυνάµωση της προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, ενισχύοντας την αξία και την αξιοπρέπεια της εργασίας και εισάγοντας νέα εργαλεία.
Περιλαµβάνει, επίσης, διατάξεις για το επίδοµα στέγασης, για
την έκτακτη οικονοµική βοήθεια που καταβάλλεται στις οικογένειες των ατόµων που έχασαν τη ζωή τους από το σεισµό ή άλλα
φυσικά φαινόµενα, για τις προνοιακές παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ αποκαθίσταται, επιπλέον, η δυνατότητα
χορήγησης παράτασης σε όλους τους δικαιούχους αναπηρικών
επιδοµάτων των οποίων έχει λήξει η γνωµάτευση και καθυστερεί
η εξέτασή τους από τα ΚΕΠΑ χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Φυσικά, περιλαµβάνει και τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που εσείς
δεν θέλετε. Εµείς, όµως, τη θεωρούµε αναγκαία, όπως θεωρούµε αναγκαία και τη δέκατη τέταρτη ή το δέκατο τρίτο µισθό, για
τα οποία είµαι σίγουρη ότι αµέσως µόλις το επιτρέψουν τα δηµοσιονοµικά αυτής της χώρας, θα τα υλοποιήσει αυτή η Κυβέρνηση.
Γιατί εµείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, θεωρούµε απαραίτητη την ύπαρξη κοινωνικού κράτους, ισχυρού κοινωνικού κράτους, θεωρούµε απαραίτητο να χτίσουµε την Ελλάδα των πολλών. Εκεί όπου εσείς προτείνετε απολύσεις, εµείς παλεύουµε για θέσεις εργασίας. Εκεί όπου εσείς προτείνετε κατάργηση επιδοµάτων, εµείς ψηφίζουµε τη θέσπισή τους.
Όταν εσείς, δια στόµατος του Αρχηγού σας, επιθυµείτε επταήµερη εργασία, εµείς θωρακίζουµε την πενθήµερη. Όταν εσείς
προτείνετε κατάργηση του οκταώρου, εµείς κοιτάµε να το εξασφαλίσουµε. Εκεί όπου εσείς θέλετε να ισοπεδώσετε τις συλλογικές συµβάσεις και τους µισθούς των εργαζοµένων, εµείς θεσπίζουµε διατάξεις προστατευτικές των εργασιακών δικαιωµάτων.
Εκεί όπου εσείς θέλετε απλά να επιτελέσει ο Αρχηγός σας ρόλο
επιστάτη δούλων, εµείς αντιτάσσουµε ηγέτη Πρωθυπουργό, µε
όραµα και στόχο την ευηµερία των πολλών.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια να είστε σίγουροι ότι έχουµε
δίπλα µας τον κόσµο. Γιατί ο κόσµος ξέρει και δεν µπορεί να ξεχάσει ποιος έχει καταληστεύσει τα λεφτά του και τους κόπους
του όλα αυτά τα χρόνια, ποιος είναι µπλεγµένος σε διαφθορά και
οικονοµικά σκάνδαλα.
Ο κόσµος θυµάται! Θυµάται ότι δεν τον κοροϊδέψαµε, ότι δεν
τον ξεγελάσαµε. Θυµάται ότι αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της τηρήσαν όλες τις υποσχέσεις τους και µε το παραπάνω. Θυµάται ότι αυτά που του τάξαµε, τα εκπληρώσαµε ένα
προς ένα, γιατί βιώνει τα αποτελέσµατα και τη διαφορά των
δικών µας πολιτικών. Βιώνει όσα είναι δίκαια και γίνονται πράξη.
Κατανοεί ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει τον σεβασµό και την
αξιοπρέπεια, την εµπιστοσύνη των εταίρων και των διεθνών συνοµιλητών της. Κατανοεί ότι πλέον χαράσσουµε δική µας αυτόνοµη πορεία, ότι έχουµε κερδίσει εκ νέου την αξιοπρέπεια, την
αξιοπιστία µας.
Κατανοεί τις µεταρρυθµίσεις που έχουν συντελεστεί όλα αυτά
τα χρόνια και για πρώτη φορά µετά από δέκα περίπου χρόνια
κρίσης, βλέπει και ζει µέτρα µε θετικό πρόσηµο, µέτρα θετικά για
την τσέπη των πολλών, µέτρα που συµβάλλουν στην εµπέδωση
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της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην προάσπιση των ατοµικών ελευθεριών, στην εξασφάλιση των κοινωνικών δικαιωµάτων, στο κοινό
καλό και το συµφέρον των πολλών, για να τεθούν ξεκάθαρα οι
βάσεις για ένα πιο κοινωνικό κράτος, ένα κράτος δικαίου και να
δηµιουργηθεί ένα αρραγές µέτωπο απέναντι στις δυνάµεις της
ακροδεξιάς, του συντηρητισµού, του εθνικισµού και της µισαλλοδοξίας, απέναντι στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο διακυβέρνησης
και διαρκούς λιτότητας που θέλει να εφαρµόσει και να το επιβάλει ο κ. Μητσοτάκης, συνθλίβοντας τη µεσαία τάξη και τα φτωχά
στρώµατα των Ελλήνων.
Ο λαός γνωρίζει ότι το παλιό πολιτικό κατεστηµένο δεν διεκδικεί απλά πολιτική αλλαγή. Διεκδικεί την παλινόρθωσή του, για
να εξασφαλιστούν τα συµφέροντα των λίγων, του κεφαλαίου,
των προνοµιούχων, για να γυρίσουµε σε εργασιακό µεσαίωνα,
να απεµπολήσουµε όλα µας τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα.
Γνωρίζει, αντιθέτως, ότι µε εµάς η χώρα και η οικονοµία βρίσκονται σε σαφή πορεία ανάκαµψης για όλους. Και τώρα υποδέχεται µε χαρά τα µέτρα: εξασφάλιση δέκατης τρίτης σύνταξης, επιδότηση εισφορών νέων εργαζοµένων, µείωση της εισφοράς του εργοδότη, µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στην ενέργεια, µείωση εισφοράς αλληλεγγύης, µείωση του συντελεστή
ΦΠΑ από το 13% στο 11% σε αγαθά και υπηρεσίες, φορολογικές
µειώσεις για τους κατοίκους των νησιών µας, µείωση φόρου συνεταιρισµού στο 10%, έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα
των τόκων στεγαστικών δανείων.
Είναι τόσα πολλά τα µέτρα πλέον υπέρ των Ελλήνων που δεν
φτάνει ο χρόνος να τα απαριθµήσουµε! Πόσα πια θέλετε για να
καταλάβετε κι εσείς ότι µόνο εµείς είµαστε εδώ από τον λαό και
για τον λαό, για τους πολλούς, για όλους και όχι για τους λίγους
και τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα που υπηρετείτε και εξυπηρετείτε!
Και προχωράµε! Σε αυτήν την πορεία πιστεύω ότι θα έχουµε
συνοδοιπόρους µας πολλούς, γιατί πολύ απλά, κύριε Μητσοτάκη, το παιδί από το Περιστέρι, από τον Πειραιά, από το Κερατσίνι, από τις δυτικές συνοικίες όλης της χώρας, το παιδί από το
χωριό, από το νησί, από την ύπαιθρο και από κάθε γειτονιά της
Ελλάδας που δεν ανήκει στην ελίτ, δεν θα γίνει ψυκτικός και µεροκαµατιάρης που εσείς θέλετε.
Θα σπουδάσει, κύριε Μητσοτάκη! Αν το επιθυµεί, θα σπουδάσει, ίσως όχι στο Κολούµπια, αλλά σίγουρα στο ελληνικό δηµόσιο
δωρεάν πανεπιστήµιο που φροντίζουµε να λειτουργεί και να αναβαθµίζεται. Αυτό που θέλει να σπουδάσει θα σπουδάσει και θα
αντιµετωπίζεται ισότιµα, όπως όλα τα παιδιά που ζουν σε αυτή
τη χώρα, γιατί εµείς θα τους το εξασφαλίσουµε, γιατί εµείς δεν
αναγνωρίζουµε και δεν δηµιουργούµε πολίτες δεύτερης ευκαιρίας και δεύτερης κατηγορίας! Όλοι ίσοι, όλοι άξιοι, όλοι ικανοί
να ορίσουν τη µοίρα τους, τη δική τους µοίρα, τη µοίρα που τους
αξίζει!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής για απόψε κ. Γεώργιος Τσόγκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τον οίστρο της κ. Γεννιά ο επόµενος οµιλητής, δηλαδή
εγώ, θα τα βρει λίγο δύσκολα. Δεν έχει σηµασία όµως.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί
τη δικαίωση της Κυβέρνησης και του λαού µας που πίστεψε στο
κάλεσµα της ιστορίας. Αποτελεί ίσως το καλύτερο αποτέλεσµα
της σκληρής δουλειάς της Κυβέρνησης, η οποία χάρη στην ορθολογική διαχείριση του χρέους καταφέρνει σήµερα να φέρει
µέτρα ανακούφισης για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επωµίστηκαν στις πλάτες τους τα λάθη του παρελθόντος, λάθη των
προηγούµενων κυβερνήσεων των οποίων η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ανέλαβε το πολιτικό κόστος να τα διαχειριστεί και απ’ αυτή τη
διαχείριση µπορούµε σήµερα να νοµοθετούµε µέτρα ικανά να
βγάλουν από το οικονοµικό και κοινωνικό αδιέξοδο τους συµπολίτες µας που επλήγησαν στα χρόνια των µνηµονίων.
Η Κυβέρνηση ανέλαβε ένα κράτος υπό κατάρρευση, ένα κράτος που αιµορραγούσε οικονοµικά, ένα κράτος σε κρίση οικονο-
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µική και θεσµική και κατάφερε, µέσα σε µόλις τεσσεράµισι χρόνια, να αλλάξει τα οικονοµικά δεδοµένα της χώρας προς το καλύτερο. Κατάφερε να ανοίξει δρόµους προς την ανάπτυξη και
την ευηµερία.
Η δέσµευσή µας απέναντι στον ελληνικό λαό για έξοδο από
την κρίση αποκτά κάθε µέρα που περνά σάρκα και οστά και είναι
πλέον πραγµατικότητα, την οποία ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει. Ακόµη και ο πιο σκληρός επικριτής δεν µπορεί να αρνηθεί
ότι η Ελλάδα οδεύει σε τροχιά ανάπτυξης. Ουδείς µπορεί να µην
αναγνωρίσει ότι η Κυβέρνηση παρέλαβε µια χώρα που βούλιαζε
στα χρέη και την ανυποληψία, βούλιαζε στον βούρκο των σκανδάλων του παρελθόντος. Όµως κατάφερε να σταθεί όρθια και
οδήγησε τη χώρα εκτός µνηµονίων και σκληρής λιτότητας.
Μόνο µία αριστερή κυβέρνηση θα µπορούσε να καταφέρει
αυτό το γεγονός, γιατί στον πυρήνα της Αριστεράς βρίσκεται ο
πολίτης και το συµφέρον του πολίτη. Μόνο µία αριστερή κυβέρνηση µπορεί να παλέψει για µια δίκαιη κοινωνία και για την ευηµερία των πολλών και όχι των λίγων.
Δεν µπορούν να ανεχθούν, όµως, ότι καταφέραµε να µειώσουµε την ανεργία από το 28% στο 18%, ότι προχωρήσαµε στην
αύξηση του κατώτατου µισθού, ότι εξασφαλίσαµε ελάχιστο εισόδηµα για τους οικονοµικά ασθενέστερους, ότι πατάξαµε την
αδήλωτη εργασία, ότι διασώσαµε το ασφαλιστικό µας σύστηµα
και φανήκαµε συνεπείς στην αποπληρωµή των οφειλών µας.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν πολιτική συνέπεια και η Κυβέρνηση µε πράξεις και όχι µε λόγια απέδειξε ότι είναι συνεπής και
θα συνεχίσει να είναι συνεπής απέναντι στον λαό που την εµπιστεύτηκε. Ισότητα, ισονοµία, κοινωνική δικαιοσύνη, πάταξη των
κοινωνικών ανισοτήτων, δικαίωµα στην εργασία, προστασία των
αδυνάτων, κοινωνική και οικονοµική επανένταξη, γι’ αυτά παλεύουµε τέσσερα χρόνια. Αυτές οι αρχές βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Όντας πεπεισµένοι για τους χειρισµούς µας, καταφέραµε να
οδηγήσουµε τη χώρα έξω από τα µνηµόνια και να συζητούµε σήµερα µέτρα ανακούφισης, τα οποία αναµένεται να ωφελήσουν
περίπου ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες συµπολιτών µας,
οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απαλλαχθούν από τα βαρίδια
του παρελθόντος και να µπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, να κάνουν ένα νέο ξεκίνηµα από άλλη βάση, να βγουν από το τέλµα που τους οδήγησαν
οι πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο εισάγονται µέτρα που θα λειτουργήσουν υπέρ της ασφαλιστικής κεφαλαιουχικής επανένταξης µεγάλης µερίδας πολιτών µέσω της ρύθµισης οφειλόµενων
ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών διάρκειας έως εκατόν είκοσι δόσεων.
Όσον αφορά τη ρύθµιση οφειλοµένων προς την εφορία, προβλέπεται η ένταξη όλων των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που
γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεµβρίου 2018. Οι οφειλές ρυθµίζονται µε εφάπαξ απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία
της αίτησης για υπαγωγή.
Για τα φυσικά πρόσωπα, οι δόσεις µπορούν να φτάσουν τις
εκατόν είκοσι, για τα νοµικά πρόσωπα µέχρι και δεκαοκτώ για τακτικές οφειλές όπως είναι ο φόρος εισοδήµατος, ο ΕΝΦΙΑ, κ.λπ.
και έως τριάντα δόσεις για έκτακτες οφειλές, ενώ για νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το µάξιµουµ των δόσεων είναι εκατόν είκοσι.
Σηµαντική είναι η πρόβλεψη για τους φορολογούµενους µε εισόδηµα έως 10.000 ευρώ, οι οποίοι θα µπορούν να µπαίνουν αυτόµατα στη ρύθµιση. Για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήµατα,
το µέγιστο πλήθος των δόσεων διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε
την εφαρµογή προοδευτικών συντελεστών ικανότητας ετήσιας
αποπληρωµής που ξεκινούν από 4% για εισοδήµατα από 10.000
ευρώ έως 15.000 ευρώ και φθάνουν το 25% για εισοδήµατα
πάνω από 100.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθµιση κατόπιν

7302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αίτησης του οφειλέτη του συνόλου των οφειλών προς φορείς
κοινωνικής ασφάλισης που δηµιουργήθηκαν έως και 31 Δεκεµβρίου 2018 µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη.
Επιπλέον µεταξύ άλλων παρέχεται έκπτωση 85% επί των
πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων οφειλών και τόκων
λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, στους δε ασφαλισµένους του
πρώην ΟΓΑ και στους εργοδότες από την απασχόληση των εργαζοµένων παρέχεται έκπτωση 100%.
Με τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις των οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών απεγκλωβίζεται µία µεγάλη κατηγορία πολιτών
που παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν µπορούν να λάβουν σύνταξη διότι έχουν οφειλές
προς τα ταµεία τους.
Πλέον µε την ένταξη στη ρύθµιση και το κούρεµα της βασικής
οφειλής, ογδόντα χιλιάδες περίπου ασφαλισµένοι θα µπορέσουν
να λάβουν τη σύνταξή τους, νικώντας τον εφιάλτη της φτώχειας
τους και ξορκίζοντας το φάσµα της ασιτίας που καραδοκούσε.
Με το τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης οφειλών και προς τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως την
προβλεπόµενη προθεσµία, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη.
Επίσης, στα ιδιαίτερα θετικά µέτρα που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο, προσµετρώνται η κατάργηση του ηλικιακού περιορισµού που τίθεται στον επιζώντα σύζυγο προκειµένου να του
χορηγηθεί σύνταξη λόγω θανάτου. Εφεξής οι συντάξεις λόγω
θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου καταβάλλονται στους
επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόµα και
µετά την παρέλευση τριετίας. Με αυτό τον τρόπο διορθώνεται
µια νοµοθετική αστοχία η οποία έχει θέσει τις χήρες ηλικίας µικρότερης των πενήντα πέντε ετών σε οικονοµικό αδιέξοδο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από
το 50% στο 70% της κύριας.
Τελειώνοντας, πρέπει να πούµε ότι από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου και τις προτεινόµενες τροπολογίες εισάγονται µια σειρά από µέτρα που θα ανακουφίσουν
τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούµενο, τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελµατία. Διορθώνονται αστοχίες του
παρελθόντος και αποκαθίστανται κοινωνικές αδικίες σε βάρος
των συµπολιτών µας, που ένεκα της µνηµονιακής περιόδου βρέθηκαν σε δυσχερή οικονοµική και κοινωνική θέση.
Η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον Έλληνα πολίτη, αρωγός και
εγγυήτρια των συµφερόντων του, εγγυήτρια της ατοµικής και
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κοινωνικής του αξιοπρέπειας. Είναι περισσότερο από ποτέ σαφές ότι η χώρα βρίσκεται σε ανοδική πορεία και αυτό αποτυπώνεται στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Πλέον µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, µετά από σωστή οικονοµική διαχείριση, µετά από την ανάκτηση της εµπιστοσύνης
στις αγορές, η χώρα σηκώνει κεφάλι και κοιτάει µπροστά, µε δύναµη και αποφασιστικότητα και µε µεγαλύτερη σιγουριά από
ποτέ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο σηµερινός όµως εφιάλτης της
Νέας Δηµοκρατίας, η υποχρέωσή της να ψηφίσει τα µέτρα που
λοιδόρησε, τα µέτρα που συκοφάντησε, θα συντροφεύει συνεχώς τη θύµηση του σηµερινού πολιτικού της φιάσκου. Μέτρα
που ο Μητσοτάκης τα θεώρησε λαϊκισµό και ο Βέµπερ αχρείαστα
και επικίνδυνα θα ψηφιστούν από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που ανενδοίαστα δηλώνουν πως θα τα ψηφίσουν,
σκύβοντας το κεφάλι.
Είναι µία τραγική βραδιά –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ήττας
για τη Νέα Δηµοκρατία, µια βραδιά που την καταδικάζει στη συνείδηση του λαού, καθόσον µέχρι χθες απέρριπτε και αµφισβητούσε τα µέτρα και απόψε τα ψηφίζει δίχως να τα συνοδεύει
τουλάχιστον µε µία συγγνώµη ή έστω µε µια ελαφρά ερυθρίαση.
Θέλει αρετή και τόλµη η πολιτική, που προφανώς δεν διαθέτει
η Νέα Δηµοκρατία. Η Κυβέρνηση υλοποιεί τις εξαγγελίες, σέβεται τον λαό και τον εαυτό της, ανανεώνοντας την ελπίδα για το
αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 23.58’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης
και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη,: «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική
Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις
Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις».
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