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Αθήνα, σήµερα στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 12.26’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 24-2-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΕ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
24 Φεβρουαρίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2017 σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορισµένων προστατευόµενων έργων και άλλων αντικειµένων
προστασίας δυνάµει δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων προς όφελος των τυφλών, των αµβλυώπων και των ατόµων µε άλλα προβλήµατα ανάγνωσης εντύπων
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας»)
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κυρίων Κωνσταντίνου Βλάση και Ευάγγελου Συρίγου.
Εδώ να µου επιτρέψετε να κάνω µία υπενθύµιση. Μετά την
Αναθεώρηση του Συντάγµατος και ειδικά του άρθρου 62 του
Συντάγµατος, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 62, όπως ξέρετε, έχει
αναθεωρηθεί και εάν δεν τελείται το αδίκηµα κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του Βουλευτή, λέει το Σύνταγµά µας πια ότι
υποχρεωτικά αίρεται η ασυλία.
Θα σας διαβάσω τη διάταξη, για να τη θυµηθούµε όλοι:
«Η σχετική άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον
η αίτηση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκηµα το οποίο δεν
συνδέεται µε την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του Βουλευτή.».
Κατόπιν αυτού, εφαρµόσαµε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας
τη διάταξη αυτή και οµόφωνα η επιτροπή είπε ότι πρέπει να
αρθεί η ασυλία, διότι δεν υπάρχει αντίθετη τοποθέτηση, ότι δηλαδή τα αδικήµατα δεν έγιναν κατά την άσκηση των καθηκόντων.
Δεν έγιναν, πράγµατι, κατά την άσκηση των καθηκόντων και συ-

νεπώς η επιτροπή αποφάσισε.
Βεβαίως, υπάρχει και η διάταξη του άρθρου 83 -σας θυµίζωτου Κανονισµού, όπου εάν υποκρύπτεται πολιτική σκοπιµότητα
κ.λπ., µπορεί τότε η Βουλή να αποφασίσει διαφορετικά. Όµως,
αυτή η περίπτωση στην επιτροπή µας ούτε προέκυψε ούτε ζητήθηκε από τους συναδέλφους, οι οποίοι και θα σας πουν τις απόψεις τους.
Πριν προχωρήσουµε επί του θέµατός µας, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
και η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την
έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός
µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e Ε.Φ.Κ.Α.).
Επίσης, υπάρχει ένα αίτηµα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα από το Βουλευτή του Κινήµατος
Αλλαγής και πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, ο
οποίος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 252-2020 έως τις 27-2-2020. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ερχόµαστε τώρα στο θέµα µας.
Από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 18 Φεβρουαρίου του 2020, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα,
όπως σας είπα, την άρση της ασυλίας του κ. Κωνσταντίνου Βλάση.
Από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε, επίσης, η έκθεση στις 18 Φεβρουαρίου του
2020, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν
οµόφωνα την άρση της ασυλίας του κ. Ευάγγελου (Άγγελου) Συρίγου.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’. Ο λόγος δίνεται
πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων στις 7 Μαρτίου 2018 για τη διαδικασία αυτή έχει ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.

10212

Η πρώτη υπόθεση αφορά το συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο
Βλάση.
Κύριε συνάδελφε, θέλετε να πάρετε τον λόγο για πέντε λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Βλάσης δεν
επιθυµεί να λάβει τον λόγο.
Επί της αιτήσεως αυτής υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον
λόγο σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Κανονισµού της Βουλής;
Δεν υπάρχει.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά το συνάδελφο κ. Ευάγγελο Συρίγο.
Κύριε Συρίγο, επιθυµείτε να λάβετε τον λόγο για πέντε λεπτά;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για µία υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2005. Τον Ιανουάριο του 2005 έγινε σεισµός και ακολούθησε τσουνάµι στη Νοτιοανατολική Ασία. Στη συνέχεια
µαζεύτηκαν περίπου 25.000.000 ευρώ από φιλανθρωπική διάθεση του ελληνικού λαού και δηµιουργήθηκε ένας µηχανισµός
στο Υπουργείο Εξωτερικών για την ορθή διαχείριση αυτών των
χρηµάτων.
Εστάλη στις πληγείσες περιοχές ένα κλιµάκιο του Υπουργείου
Εξωτερικών, το οποίο σε συνεννόηση µε τις τοπικές κυβερνήσεις
αποφάσισε να καταλήξει σε ένα πρόγραµµα υπό τον ΟΗΕ -το τονίζω αυτό- χρηµατοδοτήσεων κυρίως σχολείων και νοσοκοµείων.
Εγώ κατηγορούµαι διότι συµµετείχα σε µία γνωµοδοτική -το
τονίζω αυτό- επιτροπή για την κατ’ αρχήν έγκριση κατασκευής
σχολικών κτηρίων στη Σρι Λάνκα.
Συµµετείχα σε άλλο στάδιο πέραν της αρχικής γνωµοδοτήσεως;
Όχι. Συµµετείχα στις συµβάσεις, στην αξιολόγηση των έργων ή
στην εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού; Όχι. Κατασκευάστηκαν τα
κτήρια; Ναι, κατασκευάστηκαν τα σχολεία. Αποφάσιζε η επιτροπή
αυτή; Όχι. Μόνο γνωµοδοτούσε. Η γνωµοδότηση υπέρ ενός προγράµµατος συνεπάγεται και την αυτόµατη χρηµατοδότησή του;
Όχι. Ποιος ήταν αποδέκτης των εισηγήσεων της επιτροπής; Ήταν
ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είχε την αρµοδιότητα να δεχθεί
ή να απορρίψει την εισήγηση της επιτροπής.
Ποιο ήταν το έργο, τελικά, της γνωµοδοτικής επιτροπής, στην
οποία συµµετείχα; Έπρεπε να ελέγξει µόνο τα τυπικά στοιχεία, δηλαδή την εγγραφή ή µη των µη κυβερνητικών οργανώσεων στο
µητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών, τη φερεγγυότητά τους ως
προς τα προγράµµατα τα οποία ενδιαφέρονταν να εκτελέσουν
στη Σρι Λάνκα κατόπιν της συµφωνίας Ελλάδας και κυβερνήσεως
της Σρι Λάνκα, και την προτέρα εµπειρία τους σε αντίστοιχα έργα.
Για να διασφαλιστεί, µάλιστα, το ελληνικό δηµόσιο, είχαµε προσθέσει ως επιπλέον όρο, ότι όποιος ενδιαφερόταν γι’ αυτά τα
έργα, έπρεπε να καταθέσει εγγυητική επιστολή, κατ’ εξαίρεση των
έως τότε διαδικασιών που ακολουθούσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
Αυτός ήταν και ο λόγος που τελικώς από τις περίπου οκτακόσιες πενήντα µη κυβερνητικές οργανώσεις που ήρθαν να καταθέσουν προτάσεις, µόνο τέσσερις εµφανίστηκαν. Μία από αυτές
ήταν ο Ερυθρός Σταυρός ή οι «Γιατροί του Κόσµου».
Στη συνέχεια, αφού η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και
επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία είναι σωστή και αυτές µπορούν να
συµµετάσχουν, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία µε τις ΜΚΟ, διαµόρφωσαν τις τεχνικές προδιαγραφές
του έργου.
Τελευταίο σηµείο. Από ποιον προέρχονταν οι προτάσεις που συζητήσαµε; Από τη συµφωνία των δύο κυβερνήσεων, Ελλάδος - Σρι
Λάνκα, υπό τον ΟΗΕ.
Το βασικό ερώτηµα είναι για ποιον λόγο εµφανίζεται -µιλάµε για
µία υπόθεση του 2005- τώρα η υπόθεση. Διότι τα σχετικά στοιχεία
απεστάλησαν στον εισαγγελέα από το 2005 το 2016, έντεκα χρόνια µετά από τότε που ανακαλύφθηκε αυτό το δήθεν σκάνδαλο.
Γιατί; Διότι η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποφάσισε να βρει σκάνδαλα. Εάν δεν βρίσκονταν, τόσο χειρότερο για
τα σκάνδαλα. Θα τα βρίσκαµε. Ως όχηµα χρησιµοποιήθηκε ένας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνταξιούχος πρέσβης, ο οποίος επανήλθε στην υπηρεσία µε
αποκλειστικό σκοπό να κατασκευάσει ενόχους. Είναι το ίδιο πρόσωπο, το οποίο κατά καιρούς έχει στείλει στον εισαγγελέα τους
κορυφαίους βυζαντινολόγους, τον Μανούσακα ή τη Χρύσα Μαλτέζου. Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου έχουν σταλεί στον εισαγγελέα µέχρι σήµερα εκατό άτοµα, όλοι σχεδόν υπάλληλοι του
Υπουργείου Εξωτερικών. Στη Βουλή η δικογραφία µόνο για αυτή
την υπόθεση -γνωµοδοτική επιτροπή, υπενθυµίζω- είναι πέντε χιλιάδες σελίδες. Από τις πολλές υποθέσεις που έχουν σταλεί ως
τώρα στον εισαγγελέα έχουν κλείσει µέχρι τώρα έξι: οι τέσσερις
µε αθωωτικό βούλευµα, µία µετά από δίκη και µία που ετέθη από
τον ανακριτή στο αρχείο. Θεωρώ ότι είναι κλασική περίπτωση καταχρήσεως εξουσίας. Χρησιµοποιούµε θεσµούς για να απαξιώσουµε και να αποδοµήσουµε ανθρώπους µέχρι να αποδειχτεί µετά
από χρόνια η αθωότητά τους.
Επιθυµώ την άρση της ασυλίας µου. Το τονίζω αυτό. Το ζήτησα
ο ίδιος. Ενδεικτικό της επιθυµίας µου ήταν ότι εκλήθην από τον
ανακριτή στις 2 Ιουλίου 2019, δηλαδή δύο ηµέρες µετά τις εκλογές, όταν ήξερα ότι είχα εκλεγεί Βουλευτής. Και επέλεξα να απολογηθώ την αµέσως επόµενη µέρα, πριν ορκιστώ, ακριβώς διότι
ήθελα να δείξω ότι θέλω να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση.
Δεν ήξερα µέχρι τότε ότι θα αναθεωρείτο το Σύνταγµα, κύριε
Πρόεδρε. Οπότε δεν µπορούσα να βασίζοµαι σ’ αυτό. Πραγµατικά πιστεύω ότι πρέπει να άρετε την ασυλία µου. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπάρχει συνάδελφος που, σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Κανονισµού, επιθυµεί
να πάρει τον λόγο; Όχι, δεν υπάρχει.
Κύριοι συνάδελφοι, σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει δύο διαφορετικές υποθέσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών. Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζεται µία υπόθεση προς
ψήφιση. Για να εµφανιστεί η επόµενη ή η προηγούµενη, πρέπει
να πατήσετε το βέλος πάνω, στο δεξί ή αριστερό µέρος της οθόνης αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλες τις υποθέσεις άρσης ασυλίας. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε
τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως
τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ, να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συνάδελφων Βουλευτών κυρίων Κωνσταντίνου Βλάση και Ευαγγέλου (Άγγελου) Συρίγου.
Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου
Βλάση εψήφισαν συνολικά 166 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 163 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 3 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Ευάγγελου (Άγγελου) Συρίγου εψήφισαν συνολικά 152 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 148 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής
ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προτού εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας, προτείνω να διακόψουµε για πέντε λεπτά, γιατί έχει προσδιοριστεί
η έναρξη για τις 13.00’ ακριβώς.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να διακόψουµε;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς διακόπτουµε για πέντε λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
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 και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός
µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 19 Φεβρουαρίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
τρεις συνεδριάσεις, ενιαία, επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών. Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο εισηγητή, έχει ζητήσει να µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος.
Ορίστε, κύριε Τσακαλώτε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
ήθελα µια παρέµβαση για τρία λεπτά για τα γεγονότα στα νησιά
του βόρειου Αιγαίου που έχουµε δει χθες και σήµερα.
Αρχίζω µε µια οµιλία: «Αυτό που συµβαίνει στη Μυτιλήνη και
στα άλλα νησιά είναι η µεγαλύτερη απόδειξη της διαχειριστικής
αποτυχίας της σηµερινής Κυβέρνησης. Μια αποτυχία που οφείλεται τόσο σε ιδεοληπτικές εµµονές όσο και σε προκλητική ανικανότητα. Μόνο που στο ζήτηµα αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός
δεν µπορεί να κάνει αυτό που συνηθίζει, να φορτώνει σε άλλους
τις δικές του ευθύνες. Η αποτυχία είναι όλη δική του».
Και συνεχίζει µε πρόταση: «Στην άµεση αποσυµφόρηση των
νησιών του ανατολικού Αιγαίου». Αυτή είναι η κρίσιµη λέξη: «αποσυµφόρηση». «Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου δεν µπορούν να
σηκώνουν το βάρος µόνα τους και ειδικά τα νησιά του βορείου
και ανατολικού Αιγαίου έχουν ξεπεράσει τη δυνατότητα φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών. Αυτό πρέπει να αλλάξει». Κυριάκος Μητσοτάκης στις 3 Φλεβάρη του 2017.
Τι έγινε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε την αποσυµφόρηση; Τι έγινε µε το επιτελικό κράτος; Γιατί αποφασίσατε ότι
δεν είναι το κλειδί η αποσυµφόρηση αλλά η αποτροπή; Γιατί οδηγείστε από µια δεξιά ρητορική Βορίδη - Σαµαρά και δεν κρατάτε
αυτό που είπε ο δικός σας Αρχηγός τον Φλεβάρη του 2017; Πώς
εξηγείτε εσείς ότι τέσσερις φορές πάνω είναι οι πρόσφυγες αυτή
τη στιγµή σε αυτά τα νησιά;
Πώς αντιµετωπίζετε αυτή την κατάσταση; Με κλειστά κέντρα;
Και όταν στα κλειστά κέντρα αντιδρούν οι νησιώτες, τους κάνετε
επίταξη στην περιουσία και όταν αντιδρούν στην επίταξη της περιουσίας τους, στέλνετε τα ΜΑΤ και δέρνετε τον κόσµο; Αυτή
είναι η απάντησή σας;
Και για να καλύψετε αυτό, βάζετε τον κ. Πέτσα να λέει ότι
επειδή έχουµε ιούς πρέπει να υπάρχουν κλειστά κέντρα γιατί κινδυνεύει η δηµόσια υγεία; Πού είναι αυτή η αποτελεσµατικότητα;
Και πού είναι αυτό το επιτελικό κράτος;
Γιατί τέτοια επιτελικότητα έχουµε να δούµε από τον Αύγουστο
του 1914, όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Γερµανίας υποσχέθηκε στον Κάιζερ ότι θα είναι τα Χριστούγεννα στο Παρίσι και
τρία χρόνια µετά και τρία εκατοµµύρια θύµατα ο Κάιζερ είχε κερδίσει µια περιοχή που αντιστοιχεί σε µισό γήπεδο ποδοσφαίρου
7x7.
Και, τέλος πάντων, αν δεν µπορείτε να έχετε αποτελεσµατικό
επιτελικό κράτος και µέχρι να το φτιάξετε αυτό το επιτελικό αποτελεσµατικό κράτος, µπορείτε να αποδείξετε κάποιον ανθρωπισµό; Μπορείτε να αποδείξετε ότι είσαστε η µεγάλη φιλελεύθερη
παράταξη που υποτίθεται ότι έχει τα ανθρώπινα δικαιώµατα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Αυτά που γίνονται, που έχετε πάρει πίσω όλες τις υποσχέσεις
που είπατε στον ελληνικό λαό για την αποσυµφόρηση, πρέπει να

τα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό και πρέπει να πράξετε µε ανθρωπισµό και µε σεβασµό στα δικαιώµατα.
Εµείς δεν βλέπουµε ούτε αποτελεσµατικότητα ούτε δικαιώµατα και λιγότερο από όλα βλέπουµε ανθρωπισµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα θα πάρουµε όλοι τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατά την άποψή µου
κακώς άνοιξε το θέµα αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα είµαι υποχρεωµένος µε τη σειρά εκ των κάτω προς τα πάνω να ρωτήσω
όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους εάν θέλουν να πάρουν τον λόγο για το συγκεκριµένο θέµα, για τρία λεπτά.
Ξεκινάω από τον κ. Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό θα είναι υπεραρκετό,
κύριε Πρόεδρε.
Είναι φανερό ότι όταν καλλιεργεί µια παράταξη προεκλογικά
φαντασιώσεις στους Έλληνες που µένουν στα νησιά µας όταν,
δηλαδή, τους λέει ότι ως διά µαγείας θα εξαφανιστεί το προσφυγικό πρόβληµα µέσα σε µια εβδοµάδα, θα βρεθεί αργά ή γρήγορα στην παρούσα κατάσταση. Αυτό δεν µας κάνει καµµία
έκπληξη.
Αυτό που πραγµατικά µας κάνει έκπληξη και πραγµατικά έχει
δίκιο ο κ. Τσακαλώτος είναι αυτή η ωµή βία απέναντι σε συµπατριώτες µας. Είναι και απρόσµενη. Ξέρετε καλά ότι οι περισσότεροι είναι δικοί σας ψηφοφόροι, δεν είναι ψηφοφόροι της
Αριστεράς. Πραγµατικά, σας το λέω λίγο σκωπτικά, αν συνεχίσετε να τους δέρνετε τελικά θα γίνουν δικοί µας ψηφοφόροι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Μιας και άνοιξε την κουβέντα ο κ. Τσακαλώτος -είχαµε σκοπό
να τοποθετηθούµε στη συνέχεια- σήµερα ζούµε το εξής: επιδόµατα στους λαθροµετανάστες και ξύλο στους Έλληνες. Αυτό
ζούµε σήµερα -από χθες το βράδυ. Και τι εικόνα είναι αυτή και
επικοινωνιακά ακόµη, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να φτάνουν
στο λιµάνι και να ξεφορτώνονται από µέσα αστυνοµικοί, ΜΑΤ,
κλούβες, µηχανήµατα που εκτοξεύουν νερό; Είναι εικόνα αυτή;
Και αντί να κατέβουν αυτοί -λέω εγώ τώρα επικοινωνιακά- να
προστατεύσουν -λέµε- τους Έλληνες κατοίκους-νησιώτες και να
έχουν ένα αίσθηµα ασφάλειας παραπάνω από τους λαθροµετανάστες, που είναι πλέον υπερδιπλάσιοι των Ελλήνων, εµείς προστατεύουµε τους λαθροµετανάστες και δέρνουµε τους Έλληνες.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγµα. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία.
Τι λέγατε και τι κάνετε;
Ξέρω ότι οι περισσότεροι νιώθετε άβολα, όµως, απλά ήρθε η
ώρα να πάρετε αποφάσεις, διότι χωρίς να σπάσεις αυγά οµελέτα
δεν γίνεται! Εσείς προσπαθείτε λίγο από ’δω, λίγο από ’κει να τα
καλύψετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Δέρνετε τους Έλληνες,
το καταλαβαίνετε; Κλαίνε οι νησιώτες µας που τους δέρνετε! Με
τη βία επιτάξεις; Κατεβαίνουν τα ΜΑΤ και οι κλούβες και τα
τανκς! Τι είναι αυτά που ζούµε; Είναι δυνατόν;
Το να πολεµάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τους πολίτες
σου -γιατί αυτό κάνετε, πολεµάτε τους πολίτες σας- την ίδια ώρα
που αυτοί οι πολίτες µάχονται για την πατρίδα τους, για το βιος
τους, το σπιτικό τους, το χωράφι τους, τα ιερά και τα όσια των
προγόνων τους –γι’ αυτό µάχονται και πάει η ελληνική Κυβέρνηση και τους πολεµάει- δεν έχει ξαναγίνει αυτό! Το ζούµε εν έτει
2020 µε εσάς!
Από την άλλη, βέβαια, θέλω να πω το εξής: Καλά τα είπε ο κ.
Τσακαλώτος, αλλά δεν έπεισε κανέναν, γιατί είναι οι πρώτοι που
άνοιξαν τα σύνορα, είναι οι πρώτοι που τους έφεραν µε τις «χούφτες» εδώ µέσα και τους στέλνουν εδώ. Φέρτε και άλλους! Είναι
πονόψυχοι, λες και εµείς δεν είµαστε πονόψυχοι ή δεν είµαστε
ανθρωπιστές, είστε µόνο εσείς. Όµως, δεν είδα να παίρνετε κανέναν στα σπίτια σας και µε ξένα λεφτά κάνετε κουµάντο. Κάνετε
κουµάντο µε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Μη µου πείτε ότι είναι
της Ευρώπης αυτά τα λεφτά, γιατί πληρώνει ο Έλληνας φορο-
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λογούµενος και σήµερα στα νησιά µας έχουµε θερµό επεισόδιο,
ευτυχώς όχι µε τους Τούρκους, δυστυχώς, όµως, έχουµε µεταξύ
ΜΑΤ, αστυνοµίας, του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη µε
τους Έλληνες πολίτες. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Είχαµε
τον ΣΥΡΙΖΑ που έδερνε τους Έλληνες για τη Συµφωνία των Πρεσπών στις Πρέσπες και στις λίµνες και τους χτυπούσε και τους
πετούσε δακρυγόνα και έχουµε τη Νέα Δηµοκρατία σήµερα να
δέρνει και να πετά δακρυγόνα στους Έλληνες πολίτες που προσπαθούν να προασπίσουν το βιος τους και τα νησιά τους.
Κύριε Πρόεδρε, µια λέξη έχω να πω, διότι ούτως ή άλλως ξεκινά τριήµερη συζήτηση και έχουµε να πούµε πάρα πολλά:
Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τριάντα
έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το
4ο Γυµνάσιο Λαµίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλουµε να καταγγείλουµε µε τον πιο
κατηγορηµατικό τρόπο τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και την
κατάσταση που δηµιουργείται αυτή τη στιγµή στα νησιά. Αντί να
στείλει καράβια για να απεγκλωβίσει τους πρόσφυγες και να
τους µεταφέρει εκτός των νησιών, που το ζητάνε όλοι οι νησιώτες, αντί να κάνει αυτό, κάνει απόβαση που θυµίζει πολεµική επιχείρηση και ασκήσεις κατοχής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πού να πάνε; Στην ηπειρωτική Ελλάδα να πάνε! Δεν τους χωράει! Πείτε ό,τι θέλετε, όµως, µη µε
διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παφίλη, µην
κάνετε διάλογο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνω διάλογο γιατί
µε διακόπτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγνοήστε το ερώτηµα και µέσω εµού απαντάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν υπογράφατε και λέγατε «ναι»
στο Δουβλίνο ΙΙ, στη Συµφωνία µε την Τουρκία, που συµφωνήσατε όλοι, να ποιες είναι οι συνέπειες! Αντί, λοιπόν, να απεγκλωβίσετε πρόσφυγες από εκεί, εγκλωβίζετε τον λαό και των δύο
νησιών µε επιχειρήσεις που θυµίζουν κατάσταση κατοχής µε
αποβίβαση των ΜΑΤ. Είναι κυριολεκτικά κόλαση, την οποία καταγγείλαµε και επικοινωνήσαµε µε τον Υπουργό Δηµοσίας
Τάξης. Είναι µια κόλαση µε τόνους χηµικών και ξυλοδαρµούς. Τι
είναι αυτά; Απαράδεκτη κατάσταση! Εµείς ζητάµε να φύγουν τα
ΜΑΤ, να αποσυρθούν. Ο κόσµος, οι γυναίκες, οι νοικοκυρές βγαίνουν και τρώνε από παντού βοµβαρδισµούς -είναι απίστευτο!και συν τους ξυλοδαρµούς, όπου υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό.
Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Εµείς ζητάµε -δεν θέλω
να µπω σε γενικότερη συζήτηση- να αποσυρθούν τώρα τα ΜΑΤ,
να δοθεί εντολή να σταµατήσουν τον πόλεµο γιατί από τις 2.00’
τη νύχτα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, γίνεται κυριολεκτικά
κόλαση µε το τι ρίχνουν και πώς το ρίχνουν! Επιχειρήσεις κατοχής σαρώνουν τα χωριά! Τι είναι αυτό; Πού βρισκόµαστε;
Όσο για τα γενικότερα και τα υπόλοιπα, ας αναλάβει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες. Όταν εµείς κάναµε συγκεκριµένες
προτάσεις για το τι µπορεί να γίνει µε τους πρόσφυγες, για να
φύγουν από την Τουρκία απευθείας, η Ευρωπαϊκή σας Ένωση,
που όλοι προσκυνάτε, δεν δέχεται τίποτα. Αν µοιραστούν τριακόσιες χιλιάδες σε τριάντα χώρες, να πώς γίνεται κατευθείαν η
εκτόνωση. Όµως, δεν το δέχεται και εσείς ακόµα την προσκυνάτε. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η πολιτική όλων
των κυβερνήσεων µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Λοβέρδος έχει
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν γινόταν αυτή η
εισήγηση σε συζήτηση πριν από σχέδιο νόµου επί των ηµερών
του προηγουµένου Προέδρου της Βουλής και των Αντιπροέδρων, φυσικά, δεν θα µας αφήνατε να κάνουµε τοποθετήσεις,
δεν θα αφήνατε αυτή τη συζήτηση να γίνει.
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Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουµε δικαίωµα κατά τη
διάρκεια της οµιλίας µας να πάρουµε τον λόγο. Έτσι συµβαίνει
στις οργανωµένες συζητήσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτά είναι θεσµικοί τραµπουκισµοί, αλλά αφού το επιτρέψατε,
ευχαρίστως, γιατί όχι;
Θέλουµε να πούµε στην Κυβέρνηση, πρώτον, ότι πέρα από τα
λάθη τα οποία αποδείχθηκε πως έκανε -και το παραδέχθηκε και
η ίδια- µε το Υπουργείο Μετανάστευσης, πέρα από αυτό που έχω
πει δέκα φορές στην Αίθουσα, ότι αποδεικνύει κάθε µέρα ότι δεν
έχετε την τόλµη να υποστηρίξετε τα µέτρα της, όποια είναι. Δεύτερον, δεν µας έχει ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση ποιο είναι το σχέδιό της. Και, τρίτον, δείχνει αµήχανη και πρέπει να πούµε -και
στην Κυβέρνηση και στους Βουλευτές που τη στηρίζουν- ότι τελειώνουν ο ένας, οι δύο, οι τρεις µήνες που έχουν βάλει εδώ και
κάποιες εβδοµάδες ως προθεσµία -πολιτική προθεσµία- για να
φανεί προς τα πού πηγαίνει το σχέδιό τους.
Θέλουµε να τους πούµε, λοιπόν, ότι όχι µόνο πιάστηκαν απολύτως ανέτοιµοι, αλλά και κάθε µέρα που περνάει είναι πολυφωνικοί και κανένας δεν µπορεί να καταλάβει πού θέλουν να το
πάνε. Είναι και δειλοί απέναντι στην Αντιπολίτευση, διότι δεν
έχουν το θάρρος να πουν ποιο είναι αυτό που έχουν στο µυαλό
τους και πώς θα το κάνουν.
Για να ολοκληρώσω θα πω το εξής: Αντιµετωπίζουµε ένα πρόβληµα ως χώρα που αν συνεχίσουµε να το παρακολουθούµε ως
πολιτικό σύστηµα έτσι, µε ιδεοληψίες και δικαιωµατισµούς του
περασµένου αιώνα και µε µια Κυβέρνηση που δεν υπάρχει στο
προκείµενο -αυτά που είδαµε µε τα ΜΑΤ, κύριε Πρόεδρε, είναι
απαράδεκτο και ως σκηνικό και ως σύλληψη- εάν συνεχιστεί η
κατάσταση αυτή, θα πιαστούµε ως πολιτικό σύστηµα και ως
χώρα παντελώς ανίκανοι να αντιµετωπίσουµε το κορυφαίο θέµα
που όπως βλέπουµε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις περισσότερες µεταβάλλονται τα δεδοµένα των πολιτικών συστηµάτων.
Οι λαοί αισθάνονται εγκαταλελειµµένοι και ακροδεξιές φωνές
παίρνουν τη σκυτάλη από τους δικαιωµατιστές και κερδίζουν
πλειοψηφίες. Εάν δεν συνεννοηθούµε, µετά από λίγο καιρό όλα
αυτά που ξέρουµε για παρόντες συσχετισµούς πολιτικών δυνάµεων θα είναι παρελθόν και στη θέση των δικών µας πολιτικών
δυνάµεων θα είναι άλλες µε άλλου είδους πολιτικό λόγο.
Κάνουµε έκκληση, ως Κίνηµα Αλλαγής, να υπάρξει µια συνεννόηση, να εγκαταλειφθούν ακραίες θέσεις από τα αριστερά ή
από τα δεξιά και να επικεντρωθούµε σε αυτό που η χώρα έχει
ανάγκη, µια Κυβέρνηση που θα µας πει τι θέλει να κάνει, διότι
ακόµη δεν το ξέρουµε, και µια Αντιπολίτευση που θα αρθρώνει
λόγο προτάσεων. Κανένας, µα κανένας δεν θα είναι έξω από το
στόχαστρο του θυµωµένου ελληνικού λαού εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και τώρα κλείνουµε
µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Λιβανό τις τοποθετήσεις για το «παρεµπίπτον» θέµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ, έχουµε και το νοµοσχέδιο!
Ο κ. Λιβανός έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ανευθυνότητα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ -αλλά και ολόκληρου του ΣΥΡΙΖΑ- µας φέρνει αυτή τη
στιγµή…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ηρεµήστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα θα κάνετε λογοκρισία στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας; Δεν ενόχλησε κανείς τον κ. Τσακαλώτο.
Κύριε Λιβανέ, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Η ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο εντός της Αιθούσης όσο και εκτός,
προφανώς έρχεται για να καλύψει και την ανυπαρξία της πολιτικής σας στο θέµα του µεταναστευτικού-προσφυγικού και την
ανυπαρξία της στρατηγικής σας στα γενικότερα ζητήµατα πολιτικής αλλά, βεβαίως, και την προβληµατική θέση στην οποία βρίσκεστε σήµερα να έρθετε να υπερασπιστείτε τον κατάπτυστο
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νόµο Κατρούγκαλου.
Έρχεστε, λοιπόν, εδώ σήµερα και µε την ανοχή του Προεδρείου ανοίγετε ένα θέµα το οποίο τι κάνει; Πυροδοτεί τον λαϊκισµό και από τις δύο µεριές. Σωστά είπε ο κ. Λοβέρδος, εσείς
το ανέχεστε αυτό και το προκαλείτε. Προκαλείτε τον λαϊκισµό,
κυρίως, όµως, προκαλείτε τις ακραίες φωνές και δεν βάζετε λίγο
το µυαλό σας να σκεφτεί τι προκαλείτε και τι έρχεται στο µέλλον.
Εγώ δεν θα σας απαντήσω, κύριε Τσακαλώτο, ως εκπρόσωπος
του Κάιζερ. Θα σας απαντήσω ως εκπρόσωπος ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος µε δηµοκρατικότατο τρόπο, σεβόµενος τον
φιλελευθερισµό της ιδεολογίας µας αλλά και της πρακτικής µας,
ανέλαβε την ευθύνη, όντας υπεύθυνος έναντι υµών, που είστε
παντελώς ανεύθυνοι και στην Αντιπολίτευση, αλλά κυρίως όταν
κυβερνήσατε. Θα σας πούµε για άλλη µια φορά ότι πράγµατι
εµείς αιφνιδιαστήκαµε από τις µεγάλες ροές, πράγµατι κάναµε
λάθη τα οποία διορθώσαµε. Όµως έχουµε ένα συγκεκριµένο
σχέδιο το οποίο θα σας αναλύσω σε ένα λεπτό που έχω στον
χρόνο.
Πέρασαν τέσσερις µήνες κατά τους οποίους εξαντλήσαµε τον
διάλογο. Δεχόµαστε κριτική και από το Κίνηµα Αλλαγής και από
άλλους φορείς, διότι παρακάναµε πολύ διάλογο. Εξαντλήσαµε,
λοιπόν, τον διάλογο µε τους τοπικούς φορείς για τη δηµιουργία
κλειστών κέντρων που είναι κοµµάτι της πολιτικής µας και εσείς
το αρνείστε, γιατί πιστεύουµε ότι τα κλειστά κέντρα είναι δοµές
που θα βοηθήσουν τα νησιά και τους νησιώτες µας, θα διασφαλίσουν τη δηµόσια υγεία, πράγµα που δεν θέλετε να καταλάβετε,
θα έχουµε µέσα πρωτοβάθµια περίθαλψη που εσείς δεν είχατε
κάνει όταν ήσασταν στην κυβέρνηση και, βεβαίως, θα βοηθήσουν
στη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης. Είµαστε αποφασισµένοι και
αυτή είναι η δουλειά µας ως Κυβέρνηση, αυτό που δεν κάνατε
εσείς, να το κάνουµε εµείς, δηλαδή να κάνουµε το καθήκον µας.
Ποιο είναι το σχέδιό µας; Πρώτον, η ασφαλής φύλαξη των συνόρων. Δεύτερον, η επιτάχυνση της απονοµής ασύλου που εµείς
θα κάνουµε σε είκοσι τέσσερις ηµέρες µε το απώτατο όριο να
έρχεται σε δύο µήνες. Ποιος είναι ο στόχος µας; Πολύ απλά -και
µπορείτε να το καταλάβετε µέχρι κι εσείς- η αποσυµφόρηση των
νησιών. Οι επιστροφές, που είναι ο πυλώνας της πολιτικής µας,
έρχονται να αντιµετωπίσουν την κακή συµφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, τη µη εφαρµόσιµη από την Τουρκία συµφωνία, την
οποία εσείς υπογράψατε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λιβανέ, δεν θα
πείτε όλο το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι παρεµπίπτον θέµα. Σε µισό λεπτό, κλείστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα µου επιτρέψετε σε µισό λεπτό να ολοκληρώσω την σκέψη µου, κύριε
Πρόεδρε, αφού εσείς ανεχθήκατε αυτή την κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γι’ αυτό και ανέχοµαι
εσάς να περάσετε τον χρόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Άρα, λοιπόν, οι επιστροφές τις οποίες εµείς κάνουµε -κι εσείς δεν κάνατεέρχονται να δώσουν τον δεύτερό µας πυλώνα και να καταλάβετε
ότι έρχεται µία Κυβέρνηση -κι ευτυχώς που υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση- που είναι αποφασισµένη να κυβερνήσει, να κάνει το
σωστό και να αναλάβει το καθήκον της.
Είναι, όµως -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- απόλυτο θράσος να έρχεσθε εσείς να µας κουνάτε το χέρι, όταν µε τις ιδεολογικές σας εµµονές ανοίξατε τα σύνορα, δεν εκµεταλλευθήκατε
τον χρόνο των ήπιων ροών για να δηµιουργήσετε εκεί δοµές που
θα αντιµετωπίσουν τις µεγαλύτερες που ήρθαν, αφήσατε ένα
απόλυτο µπάχαλο µε τον µη έλεγχο των οικονοµικών των µη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν απορροφήσατε κονδύλια και τελικά αφήσατε και εβδοµήντα χιλιάδες αιτήσεις ασύλου κάβα για
τους επόµενους! Ντροπή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Είναι όλα ψέµατα αυτά που λες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με την αγόρευση του
κ. Λιβανού το «παρεµπίπτον» θέµα έκλεισε και ξεκινάµε το νοµο-
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σχέδιο.
Μόλις διαβάσω τα εισαγωγικά και συµφωνήσουµε για τη διαδικασία, θα δώσω τον λόγο για δύο-τρία λεπτά στον Υπουργό κ.
Βρούτση, που θέλει να καταθέσει δύο µελέτες, για να τις έχετε
εξαρχής από τα Πρακτικά όσοι ενδιαφέρεσθε.
Ακούστε τώρα, για να διευκολύνουµε τη συζήτηση. Θα περιµένουµε να δούµε πόσοι θα εγγραφούν µέχρι και τον δεύτερο
οµιλητή και µετά µε πρόταση του Προεδρείου, η Ολοµέλεια θα
αποφασίσει τι ώρα θα τελειώσουµε σήµερα, τι ώρα θα τελειώσουµε αύριο και πιθανή ώρα για µεθαύριο. Λέω «πιθανή», γιατί
µέχρι στιγµής το Προεδρείο δεν γνωρίζει αν θα τοποθετηθούν οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και επειδή εκτιµούµε
ότι κατά πάσα βεβαιότητα θα υπάρχει ονοµαστική ψηφοφορία,
αυτό θα το δούµε την Πέµπτη το πρωί.
Τώρα, επειδή ως παλιός γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να µιλήσεις για τόσα πολλά άρθρα, θα υπάρξει µία ανοχή. Κατ’ αρχάς
και οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι -και νοµίζω
ότι οµοφώνως θα έχω την έγκρισή σας- θα έχουν δικαίωµα δευτερολογίας. Κι επειδή οι συνάδελφοι ξέρω -για πολλά χρόνια
ήµουν από κάτω- ότι σε επτά λεπτά είναι δύσκολο να µιλήσουν,
τουλάχιστον τις δύο πρώτες ηµέρες θα υπάρξει και µια µικρή
ανοχή εκ µέρους του Προεδρείου.
Είστε σύµφωνοι επί αυτής της αρχικής εισήγησης;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, το Σώµα συνεφώνησε.
Εποµένως τον λόγο έχει ο Υπουργός, για να καταθέσει τις δύο
µελέτες του και µετά θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Βασίλη Οικονόµου, γενικό εισηγητή, θα ανοίξει η ηλεκτρονική εγγραφή και θα
κλείσει µόλις κατέβει από το Βήµα η κ. Αχτσιόγλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Μην πείτε πολλά πράγµατα.
Έχετε µόνο πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική Βουλή σήµερα υποδέχεται έναν νόµο-τοµή, µια µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, µια µεγάλη µεταρρύθµιση. Είναι ο νέος ασφαλιστικός νόµος, ο οποίος
θα αλλάξει και θα επηρεάσει το µέλλον, όχι µόνο των σηµερινών
γενεών αλλά και των ερχόµενων. Αυτός ο ιστορικός νόµος, ο
οποίος ήρθε για να αποκαταστήσει αδικίες του παρελθόντος, να
ευθυγραµµιστεί µε τη συνταγµατική τάξη και να αποκαταστήσει
την αντισυνταγµατικότητα του νόµου Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι ενώπιον της ελληνικής Βουλής. Έκλεισε η διαδικασία µε τον
πιο άνετο ιστορικά χρόνο -που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ- και σε
επίπεδο διαβούλευσης, δύο εβδοµάδες, και µε το πλήθος των
θεσµικών φορέων, σαράντα στο σύνολο, όταν στον νόµο Κατρούγκαλου είχαν µιλήσει είκοσι τρεις, και µε άνεση χρόνου θα
διεξαχθεί µε άνεση η συζήτηση στην Ολοµέλεια.
Για την άνετη, επαρκή, επιστηµονικά τεκµηριωµένη διαδικασία
του διαλόγου και στην Ολοµέλεια, έτσι όπως προβλέπεται από
τη διαδικασία, καταθέτω ενώπιον της ελληνικής Βουλής αυτό
που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν: πρώτον, την εθνική αναλογιστική µελέτη, η οποία τεκµηριώνει τη βιωσιµότητα του νόµου
µέχρι το 2070, αυτό που ήταν η αιτία που κρίθηκε αντισυνταγµατικός ο νόµος Κατρούγκαλου και, δεύτερον, τη µελέτη επάρκειας
των συντάξεων, όπως επιβάλλει το Συµβούλιο της Επικρατείας,
που επιβεβαιώνει το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας, αυτό
που προβλέπεται µέσα από την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Εύχοµαι να έχουµε έναν καλό, γόνιµο, εποικοδοµητικό διάλογο και στο τέλος να πρυτανεύσει η λογική και αυτός ο
νόµος να είναι θετικός για την κοινωνία, για την οικονοµία, την
ανάπτυξη της χώρας µας και το µέλλον της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες µελέτες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, µην
ανοίγουµε θέµα. Θα τα πείτε στην τοποθέτησή σας. Τι θέλετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μόνο µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, για ένα
λεπτό η ερώτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, αφού
παίρνει τον λόγο ο Υπουργός, έχουµε το δικαίωµα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μίλησε ενάµισι λεπτό
για να καταθέσει τις µελέτες. Δεν µπήκε επί της ουσίας του νοµοσχεδίου ο Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έκανε πρόλογο και θέλουµε και εµείς
να αντιτάξουµε στον πρόλογο ότι οι αλλαγές προσαρµογής µε
κριτήριο διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το Συµβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι µεταρρύθµιση. Πρώτο αυτό.
Δεύτερον, έχουµε, κύριε Βρούτση, αντιπολιτευθεί από κοινού
µία διάταξη του κ. Κατρούγκαλου, που θεωρούσε φορολογητέο
εισόδηµα από 1-1-2019 την καταβολή των εισφορών. Σας έχω
ρωτήσει δέκα φορές εντός και εκτός Αιθούσης εάν θα το καταργήσετε όπως λέγατε τότε. Τώρα θέλω να σας ερωτήσω, γιατί
έχουµε εισήγηση σε περίπου µισή ώρα. Ο εισηγητής µας πρέπει
να το σχολιάσει. Έχετε µέσα στο σχέδιο νόµου την κατάργηση
της παράφορα παράλογης ρύθµισης Κατρούγκαλου ή θα την
κρατήσετε µέσα και αυτή; Και αν το έχετε κάνει, επειδή θα τοποθετηθεί ο εισηγητής µας, θέλουµε να µας πείτε σε ποια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν υπήρχε θα το είχατε δει. Είµαι σίγουρος. Δεν σας ξεφεύγει από το µάτι σας τίποτα. Εποµένως, το άλλο ήταν εκ του περισσού.
Κύριε Οικονόµου, ελάτε στο Βήµα και να ανοιχθεί, παρακαλώ,
η ηλεκτρονική εγγραφή.
Κύριε Οικονόµου, παρακαλώ, ξεκινήστε την αγόρευσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισηγούµαι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αισθάνοµαι την υποχρέωση να ξεκινήσω
µε δύο µεγάλες αλήθειες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβασµός στον οµιλητή.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αλήθειες που αναδείχθηκαν στη
συζήτηση στην επιτροπή. Αλήθειες που οριοθετούν την πολιτική
ζωή της χώρας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι, όποιος δεν
θέλει να ακούσει τον εισηγητή, µπορεί να βγει έξω. Δεν µπορεί,
όµως, να µιλάει, την ώρα που µιλάει ο εισηγητής.
Συνεχίστε, κύριε Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αλήθεια πρώτη. Η Κυβέρνηση
πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις και στις προγραµµατικές της δηλώσεις, µετά τα πολλά και σηµαντικά νοµοσχέδια ολοκληρώνει το πρώτο οκτάµηνο της θητείας της, καταθέτοντας στη
Βουλή των Ελλήνων και στην ελληνική κοινωνία ένα νόµο που
διασφαλίζει και υπηρετεί ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Με
αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει τον πρώτο βηµατισµό της, επιτυγχάνοντας την εθνική ανάταξη. Γιατί το ασφαλιστικό είναι ένα µείζον εθνικό θέµα, αφού αφορά τη ζωή και την αξιοπρέπεια των
Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Από αυτή την Κυβέρνηση περίµενε ο ελληνικός λαός να αντιστρέψει την οικονοµική ύφεση και την κοινωνική αδικία σε ανάπτυξη και δικαιοσύνη. Από αυτή την Κυβέρνηση προσδοκά και
τα επόµενα βήµατα στη µεταµνηµονιακή Ελλάδα, στην Ελλάδα
που αναγεννιέται που από κακό παράδειγµα αναδεικνύεται σε
καλή πρακτική σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Αλήθεια, δεύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστός στις αρχές του, στις ιδεολογικές του καταβολές, στην κυβερνητική του πολιτική της περιόδου ’15 - ’19, πιστός στην πρακτική του, εντός και εκτός
Κοινοβουλίου, λαϊκίζει, ψεύδεται και προσποιείται ότι υπερασπίζεται την κοινωνική ασφάλιση και τα εργατικά δικαιώµατα, ενώ
στην πραγµατικότητα θέλει για µια ακόµη φορά να ξεγελάσει
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους φτωχούς και πε-
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ρισσότερο από όλους τη µεγάλη µεσαία τάξη των Ελλήνων, τον
Έλληνα ελεύθερο επαγγελµατία και έµπορο, τον αυτοαπασχολούµενο, τον µικροµεσαίο. Αυτόν που όταν υποφέρει, η Ελλάδα
φτωχαίνει και όταν δηµιουργεί, η Ελλάδα ανασαίνει µε δουλειές
και πρόοδο. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο που έχω την χαρά και την τιµή να εισηγούµαι, αφ’
ενός αντικαθιστά το µεγαλύτερο ασφαλιστικό έκτρωµα που ήταν
προϊόν του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόµο Κατρούγκαλου, και αφ’ ετέρου θεσµοθετεί ένα ασφαλιστικό δίκαιο και κοινωνικό. δίκαιο, γιατί διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα και την ελεύθερη επιλογή του
πολίτη και κοινωνικό, γιατί είναι βιώσιµο, δηλαδή δεν φορτώνει
τα χρέη σε τρίτους, δηλαδή σε άλλους.
Ένα νοµοσχέδιο φιλελεύθερο, αλλά και κοινωνικό, το οποίο
συµβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και στη µείωση της εισφοροδιαφυγής, ενώ
καλλιεργεί ξανά ασφαλιστική συνείδηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βασικές αρχές και άξονες του
νέου συστήµατος είναι οι εξής: Πρώτον, πρόκειται για το πιο
απλό σύστηµα που υπήρξε ποτέ καθ’ ότι δηµιουργείται για
πρώτη φορά ένας εθνικός φορέας ασφάλισης, ο e-EΦΚΑ, στον
οποίο εντάσσεται και το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
και εφάπαξ παροχών. Πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας πολύχρονης προσπάθειας, η οποία υλοποιεί τη σύγχρονη ανάγκη για
ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, για ψηφιοποίηση.
Επισηµαίνω ότι ήδη, κατά τη χρονική περίοδο 2012 - 2014, επιτελέστηκαν σηµαντικά βήµατα εκσυγχρονισµού, απλοποίησης
και οργανωτικής ανασυγκρότησης του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης, τα οποία η τωρινή Κυβέρνηση έρχεται να ολοκληρώσει.
Θυµίζω ότι την 1η Ιουλίου 2013, χαρτογραφήθηκε για πρώτη
φορά µε απόλυτη ακρίβεια κοινωνική ασφάλιση στη χώρα µε το
σύστηµα «ΗΛΙΟΣ». Το «ίδιο χρονικό διάστηµα επιχειρήθηκαν
ακόµη δύο διαρθρωτικές αλλαγές. Ο ενιαίος τρόπος πληρωµής
των συντάξεων διά µέσου της ΗΔΙΚΑ και ο ενιαίος τρόπος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών διά µέσου του ΚΕΑΟ.
Καθιερώθηκε τότε για πρώτη φορά η µηνιαία ηλεκτρονική υποβολή της αναρρωτικής αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και παράλληλα δηµιουργήθηκε το καινοτόµο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» για
τη διασφάλιση και ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.
Σήµερα, µε τη θεσµοθέτηση του e-EΦΚΑ επιτυγχάνεται ολοκληρωτική, οργανωτική και διοικητική ενοποίηση µε τρεις ανεξάρτητους και αυστηρά αυτοτελείς οικονοµικά κλάδους, µε
λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.
Το σύστηµα αυτό καλύπτει όλους τους εργαζόµενους της
χώρας, µισθωτούς, ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοτελώς αυτοαπασχολούµενους, αγρότες, δηµοσίους υπαλλήλους για
όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήµατος κύριας επικουρικής ασφάλισης και
εφάπαξ παροχής.
Δεύτερον, θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας η ψηφιακή σύνταξη, εγχείρηµα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του πολίτη και την
ελαχιστοποίηση του χρόνου για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διοικητικών διαδικασιών για την απονοµή της.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µας κληρονόµησε πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς κύριες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ,
συντάξεις χηρείας και ενυπολογισµούς που δεν έγιναν ποτέ και
ας διαµαρτύρεται η κ. Αχτσιόγλου γι’ αυτά τα νούµερα.
Στόχος µας είναι και προετοιµαζόµαστε γι’ αυτό, την 1η Ιουνίου
του 2020 να απονεµηθούν οι πρώτες ψηφιακές συντάξεις του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ». Με αυτή τη µεταρρύθµιση αντιµετωπίζουµε
δυναµικά µια κατάσταση που λιµνάζει και στοχεύουµε στο µέλλον στους µελλοντικούς συνταξιούχους, οι οποίοι αξίζουν να
απολαµβάνουν την άµεση λήψη της συντάξεώς τους.
Τρίτον, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι το πρώτο νοµοσχέδιο
στην ιστορία της χώρας, που θα συνοδεύεται από πλήρη ειδική
αναλογιστική µελέτη για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις
και θα επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, µέχρι το 2070.
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Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, σας είδαµε που καταθέσατε τις
δύο µελέτες, πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, είδαµε την κυρία
πρώην Υπουργό να την καταθέτει µε τέσσερα χρόνια καθυστέρηση από τον νόµο Κατρούγκαλου το 2016, το 2020 στην επιτροπή…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και στα αγγλικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και στα αγγλικά µάλιστα, τη λεγόµενη αναλογιστική µελέτη του τότε νόµου. Αυτά είναι για να καταγράφονται και να φαίνονται οι διαφορές των αντιλήψεων και
των πρακτικών.
Τέταρτον, για πρώτη φορά υιοθετούνται διατάξεις µε τις
οποίες συµµορφώνεται το ασφαλιστικό σύστηµα µε τις αποφάσεις των ανώτατων ειδικών δικαστηρίων. Μιλάω για την
1880/2019, την 1888/2019, την 1889/2019, την 1890/2019 και την
1891/2019. Είναι της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας και ενισχύεται η κοινωνική και ασφαλιστική δικαιοσύνη, η
ανταποδοτικότητα, η αναλογικότητα και η επιχειρησιακή ελευθερία.
Πέµπτον, πλήρης αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών
από τα χρόνια ασφάλισης και τις γνωστές κλάσεις του παρελθόντος από το εισόδηµα και από την αύξηση του κατώτατου µισθού.
Έκτον, καθιερώνεται για πρώτη φορά ένα καινοτόµο και ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών,
όπου καθένας θα µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την κατηγορία
των ασφαλιστικών του εισφορών είτε προς τα πάνω είτε προς τα
κάτω, για όσο χρόνο επιθυµεί, ανάλογα µε την οικονοµική του
δυνατότητα και την προσδοκία για µελλοντική σύνταξη.
Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασµός
των επαγγελµατιών σε βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων. Δεν τιµωρείται πια η επιχειρηµατικότητα, αντίθετα
δίνονται κίνητρα για την ανάπτυξη αυτής. Η συντριπτική πλειοψηφία του ενάµισι εκατοµµυρίου των ελευθέρων επαγγελµατιών και
αυτοαπασχολουµένων, που τόσα χρόνια πλήρωναν το µάρµαρο,
θα είναι ωφεληµένη µέσα από τον συνδυασµό ασφαλιστικού και
φορολογικού.
Ενδεικτικά αναφέρω, γιατί έγινε µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή, ότι το όφελος των 1.300 ευρώ που προκύπτει από τη µείωση του φόρου στα εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ από το 22%
στο 9%, υπερκαλύπτει και διαµορφώνει µεγάλη διαφορά υπέρ
του φορολογούµενου, αν υπολογίσετε µία οριακή µείωση ίσως
από την πρώτη κατηγορία και βέβαια στη συζήτηση ότι δεν µπορούµε να συγκρίνουµε φορολογικό και ασφαλιστικό, πραγµατικά
είναι οι δύο τσέπες του ίδιου ανθρώπου, όπου µένει στο τέλος
της χρονιάς πάνω από ένα χιλιάρικο ευρώ έσοδα και υπερκάλυψη από την προηγούµενη χρονιά που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το κίνηµα της γραβάτας που τόσο πολύ χλευάσατε και επιβαρύνατε µε δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές ήταν αυτό που
σας τιµώρησε, είναι η Ελλάδα της παραγωγής και της ανάπτυξης, που τόσο προσβλέπει σ’ αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έβδοµον, δίνεται ανάσα και προοπτική σε όλους τους νεοεισερχόµενους στην παραγωγική διαδικασία, όχι µόνο στους
νέους γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς που ίσχυε µέχρι σήµερα, µέσω των χαµηλών εισφορών στα πέντε πρώτα χρόνια
έναρξης του εργασιακού τους βίου.
Ο νέος νόµος δεν θα υποχρεώνει κανέναν ελεύθερο επαγγελµατία µετά την πενταετία να δίνει πίσω και µάλιστα εντόκως, τη
διαφορά των µειωµένων εισφορών και της πρώτης ασφαλιστικής
κατηγορίας, όπως τον υποχρέωνε ο νόµος Κατρούγκαλου, που
τόσο πολύ είχαµε στηλιτεύσει στην περίοδο της αντιπολίτευσης,
της δικής µας.
Ένατο, αποκαθίστανται οι επικουρικές συντάξεις για µεγάλο
αριθµό συνταξιούχων, καθώς οι επικουρικές συντάξεις µε βάση
την εκπονηθείσα αναλογιστική µελέτη συνεχίζουν να καταβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου του 2019, στο ύψος του ποσού που
είχαν διαµορφωθεί, µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2014.
Tο δε καταβαλλόµενο προ φόρου ποσό δεν µπορεί να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόµενου ποσού στις 30 Σεπτεµβρίου του 2019. Υπολογίζουµε ότι διακόσιες εξήντα χιλιάδες
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συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις επικουρικές τους συντάξεις
και αυτό είναι γεγονός.
Θεσµοθετούνται τρεις κατηγορίες ελεύθερης επιλογής εισφορών για την επικουρική και αντίστοιχα τρεις κατηγορίες ελεύθερης επιλογής εισφορών για το εφάπαξ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ενισχύεται το εισόδηµα του ασφαλισµένου κατά την αποχώρησή
του από την ενεργό απασχόληση, εξασφαλίζοντας παράλληλα
την ανταποδοτικότητα των εισφορών που καταβλήθηκαν λόγω
της εφαρµογής του συστήµατος νοητής κεφαλαιοποίησης και
τήρησης ατοµικών λογαριασµών για τις εισφορές που καταβάλλονται.
Δέκατον, για τον στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή τους δηµόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, υιοθετούνται
ρυθµίσεις εν όψει των άρθρων 73 παράγραφος 2 και 80 του Συντάγµατος περί του ειδικού συνταξιοδοτικού τους συστήµατος. Η
κατηγορία αυτή συνταξιούχων εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, ο οποίος
αναλαµβάνει την απονοµή, εκτέλεση και καταβολή των συντάξεών τους αντί του δηµοσίου. Διασφαλίζεται έτσι η σύνταξή
τους, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ως συνέχεια των αποδοχών τους -θεσµική εγγύηση- για λόγους όµως δηµοσιονοµικής
βιωσιµότητας και λογιστικής ενότητας του συστήµατος οι συνταξιοδοτικές τους παροχές τελούν σε αντιστοιχία µε το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης προς
εξασφάλιση της εύλογης αναλογίας αποδοχών, ενέργειας και
συντάξεων.
Τέλος, ο πολύπαθος πρωτογενής τοµέας -αλιείς, αγρότες,
κτηνοτρόφοι- αντιµετωπίζεται µε την αρµόζουσα ευαισθησία και
υπευθυνότητα, καθώς εντάσσεται σε ένα ειδικό ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών που διαφέρουν από αυτό όλων των άλλων ελεύθερων επαγγελµατιών,
συνεπικουρικά µε διάφορες παραµετρικές διατάξεις, για τις
οποίες ειδικά θα γίνει λόγος, όπως παραδείγµατος χάριν η εργασία των συνταξιούχων αγροτών. Τονώνεται ακόµα περισσότερο η παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου, ο οποίος
αποτελεί θεµέλιο λίθο για την εθνική οικονοµία.
Τελειώνοντας, µε το σχέδιο νόµου που καταθέτει σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία ολοκληρώνεται η προσπάθεια για τον εξορθολογισµό και τη βιώσιµη αντιµετώπιση του ασφαλιστικού µας συστήµατος, καθώς ενισχύονται σηµαντικά οι συντελεστές της
ανταποδοτικής σύνταξης µε στόχο να οδηγούν σε αναπλήρωση
για τα τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης στο 37% από το 33% που
ήταν σήµερα, για τα σαράντα χρόνια ασφάλισης στο 50% από
το 42% και στο 51% από 46% και τα σαράντα δύο χρόνια ασφάλισης. Αυτό σηµαίνει απλά αύξηση άνω των επτά ποσοστιαίων
µονάδων για την τεσσαρακονταετία και άνω των έξι ποσοστιαίων
µονάδων για την τριακονταπενταετία. Είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από δώδεκα χρόνια που δεν θα έχει µείωση στις συντάξεις. Αντίθετα, θα έχει αυξήσεις. Στόχος της
σηµερινής Κυβέρνησης µέσα από το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για όσους έχουν εργαστεί περισσότερο και παράλληλα να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των συντάξεων.
Είναι φανερό ότι µια σειρά αντικειµένων από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι περιπτώσεις των χήρων, των αναπήρων, των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων -µιλάµε για τους βατραχανθρώπους, καταδροµείς, πυροτεχνουργούς και πιλότους-, όσοι είχαν
παράλληλη ασφάλιση ή διαδοχική ασφάλιση, οι πολύτεκνοι και
οι γεωργοί συνταξιούχοι που ήθελαν να εργαστούν και γενικότερα όσοι συνταξιούχοι ήθελαν να εργαστούν και τιµωρούνταν
από τους νόµους του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα παίρνουν ανάσα, ξαναποκτούν δικαιώµατα και δυνατότητες και µπορούν να δουν µε αισιοδοξία το µέλλον και την προοπτική τους µέσα σε µια πατρίδα
που τους σέβεται και τους αντιµετωπίζει µε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση που ψηφίζουµε στη Βουλή θα
αφήσει έντονο αναπτυξιακό µεταρρυθµιστικό αποτύπωµα, αφού
θέτει σε δίκαιη βάση πλέον τις κοινωνικές διεργασίες, επιτυγχάνοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενότητα που απαιτούν οι καιροί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου.
Καλώς ήρθατε, παιδιά, στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η συνάδελφος
κ. Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς να καλωσορίσουµε
τον Υπουργό στην Εθνική Αντιπροσωπεία στην επίσηµη πρώτη
του. Αναγνωρίζουµε ως θετικό βήµα ότι εισάγεται το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο µε κανονικές διαδικασίες. Η αλήθεια είναι πως δεν µας είχατε συνηθίσει έτσι µέχρι
σήµερα. Οποτεδήποτε νοµοθετήσατε, το πράξετε µε τροπολογίες κρυµµένες πίσω από νοµοσχέδια άλλων Υπουργών και µάλιστα τη µία φορά πέντε λεπτά πριν κλείσει η Βουλή για τις
καλοκαιρινές διακοπές. Θυµάστε προφανώς εκείνη την τρισέλιδη
τροπολογία, µε την οποία ξηλώσατε το µισό εργατικό Δίκαιο. Εν
πάση περιπτώσει, είναι µια θετική εξέλιξη που αποφασίσατε αυτή
τη φορά να νοµοθετήσετε µε κανονικές διαδικασίες και όχι εν
κρυπτώ και εµείς τη χαιρετίζουµε αυτή τη χειρονοµία, δεν είµαστε αγνώµονες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το οποίο ήρθε στη Βουλή µετά από µια µακρά
περίοδο επικοινωνιακού ορυµαγδού και ακραίας προπαγάνδας,
ένας επικοινωνιακός ορυµαγδός που µιλούσε για γενικευµένες
αυξήσεις στις συντάξεις και γενικευµένες µειώσεις στις εισφορές
και µια επικοινωνιακή προπαγάνδα τέτοια που έφτασε στο σηµείο
να την πιστέψει ουσιαστικά και ο ίδιος ο Υπουργός, όταν κατέληξε να αναρωτιέται ειλικρινά γιατί γίνεται απεργία στο νοµοσχέδιό του, στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. «γιατί µπορεί να γίνεται
απεργία;» αναρωτήθηκε ειλικρινά, αφού όλα όσα πράττει αυτό
το νοµοσχέδιο είναι τόσο θετικά και έφτασε η Κυβέρνηση τον
πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ, ο οποίος είναι της ΔΑΚΕ και υποψήφιος
Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, να τον χαρακτηρίσει
«εργατοπατέρα του ΣΥΡΙΖΑ», επειδή συµµετείχε στην απεργία.
Από την πλευρά µου, λοιπόν, θα προσπαθήσω να εξηγήσω,
κόντρα στην προπαγάνδα, σε απλά βήµατα, ποια είναι η πραγµατικότητα αυτού του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου και γιατί είναι
εύλογο να αντιδρά κανείς. Δύο όψεις έχει το ασφαλιστικό, τις
συντάξεις και τις εισφορές.
Ξεκινάω από τις συντάξεις. Βήµα πρώτο, ένα απλό δεδοµένο.
Τα χρήµατα που έχει προβλέψει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να δαπανήσει για τις συντάξεις του 2020, είναι λιγότερα
από αυτά που δόθηκαν το 2019. Τα χρήµατα, δηλαδή, που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2020 στη χώρα είναι λιγότερα από αυτά
που δόθηκαν το 2019 και αυτό είναι στοιχείο του κρατικού προϋπολογισµού.
Καταθέτω στα Πρακτικά τον πίνακα του προϋπολογισµού που
δείχνει αυτό ακριβώς που λέω.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι σηµαντικά λιγότερα; Είναι σηµαντικά λιγότερα. Είναι λιγότερα κατά 200 εκατοµµύρια. Είναι καθαρό, νοµίζω, αυτό. Η
πίτα µικραίνει. Πρώτη, λοιπόν, βασική επιλογή και πρώτη επικοινωνιακή εξαπάτηση που κάνει η Κυβέρνηση, όταν µιλάει για γενικευµένες αυξήσεις, είναι αυτή. Διότι, όπως τα χρήµατα που θα
δοθούν στους συνταξιούχους είναι λιγότερα από αυτά που δόθηκαν πέρυσι, κάποιοι θα χάσουν και αυτοί είναι οι κανόνες της
απλής λογικής και αυτούς τους κανόνες της απλής λογικής προσπάθησε χθες ο κύριος Υπουργός στη συνεδρίαση της επιτροπής να τους ανασκευάσει και να τους αµφισβητήσει,
διαβάζοντας νούµερα κατά το δοκούν και κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έπραττε όπως και εκείνος πράττει σήµερα.
Κατ’ αρχάς, να του πω ότι η σύγκριση δεν αποτελεί απόδειξη.
Comparaison n’est pas raison, λένε οι Γάλλοι. Αυτό που απλούστατα επισηµαίνουµε, είναι ότι δεν µπορεί να µιλάει κανείς για
αυξήσεις τη στιγµή που µειώνει τη δαπάνη των συντάξεων. Όµως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και οι ίδιες οι συγκρίσεις του είναι ανακριβείς και αποτελούν στην
πραγµατικότητα λαθροχειρίες, διότι η συνταξιοδοτική δαπάνη
επί ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε τις εκτελέσεις των προϋπολογισµών γιατί ξέρετε, κύριε Υπουργέ, όταν τελειώνει ένας χρόνος, βλέπουµε την εκτέλεση βλέπουµε τι πληρώθηκε- σύµφωνα, λοιπόν,
µε τις εκτελέσεις των προϋπολογισµών, η συνταξιοδοτική δαπάνη επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν σταθεροποιηµένη µε µικρές µειώσεις την
περίοδο των µνηµονίων και µεγάλη αύξηση από το ’18 στο ’19,
δηλαδή µετά την έξοδο από τα µνηµόνια και σήµερα ο κύριος
Υπουργός συγκρίνει τον προϋπολογισµό της νέας κανονικότητας
µε τους προϋπολογισµούς των µνηµονίων, της δηµοσιονοµικής,
δηλαδή, προσαρµογής. Δεν τολµά όµως να συγκρίνει την εκτέλεση του ’19, τι πληρώθηκε δηλαδή το 2019 σε συντάξεις, µε
αυτό που φέρνει ο ίδιος σήµερα, διότι αν κάνει αυτή τη σύγκριση,
βλέπει κανείς εύκολα τα πολύ λιγότερα λεφτά που θα δοθούν
στις συντάξεις. Άρα, αν ο κύριος Υπουργός βάζει τον πήχη στα
µνηµόνια, καλό είναι να το πει και στους συνταξιούχους να το ξέρουν.
Το πρώτο, λοιπόν, βήµα είναι η µείωση των χρηµάτων και το
ερώτηµα είναι γιατί. Γιατί µειώνετε τα χρήµατα που θα δοθούν
σε συντάξεις; Γιατί µειώνετε αυτή την κοινωνική δαπάνη; Είµαστε
σε περίοδο µνηµονίων; Είµαστε σε περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής; Είµαστε σε περίοδο λιτότητας; Δεν είµαστε σε περίοδο ανάπτυξης; Δεν είµαστε σε περίοδο ανάταξης των
δηµόσιων οικονοµικών; Γιατί η κοινωνική δαπάνη µειώνεται; Η
απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι «στρατηγική επιλογή». Είναι
στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης να µειώνει τις κοινωνικές
δαπάνες και σε περίοδο ανάπτυξης.
Διότι αυτό είναι στον πυρήνα κάθε νεοφιλελεύθερου σχεδίου.
Είναι σεβασµός σε κάθε νεοφιλελεύθερο µοντέλο να µειώνει τις
κοινωνικές δαπάνες ακόµη και σε περίοδο ανάπτυξης.
Βήµα δεύτερο. Από αυτή τη µικρότερη πίτα η Κυβέρνηση κάνει
µία αντίστροφη, µία ανάποδη αναδιανοµή. Ουσιαστικά, αφαιρεί
εισόδηµα από τους χαµηλούς και µεσαίους συνταξιούχους, για
να µπορέσει να κάνει επιλεκτικές, όπως θα εξηγήσω, αυξήσεις
σε συνταξιούχους των ανώτερων κλιµακίων και εξηγούµαι. Η µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη καταργείται ξεκάθαρα, οριστικά, ολοσχερώς και χωρίς περιστροφές µε αυτό το νοµοσχέδιο. Και για
να τελειώνουµε µία και καλή µε την παραφιλολογία γύρω από
αυτό το µέτρο, η δέκατη τρίτη σύνταξη νοµοθετήθηκε ως µόνιµο
-επαναλαµβάνω, µόνιµο- µετρό από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
Για όσους έχουν πάθει το σύνδροµο του κ. Χρυσοχοΐδη και δεν
θυµούνται τι ψήφισαν ή δεν έχουν διαβάσει τι ψήφισαν, να θυµίσω εγώ τι ψήφισαν και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Διαβάζω το άρθρο που υπερψηφίστηκε και από τη Νέα Δηµοκρατία: «Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος χορηγείται από το έτος 2019 και για κάθε επόµενο έτος δέκατη τρίτη
σύνταξη».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό ψηφίστηκε και από εσάς «Η δέκατη τρίτη σύνταξη είναι
100% για ποσό έως 500 ευρώ, είναι 70% για πιο πάνω κ.λπ., κ.λπ.
», ως µόνιµο µέτρο. Το καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά, για
όσους δεν θυµούνται τι ψήφισαν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό το µέτρο τώρα καταργείται χωρίς περιστροφές. Οκτακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι -επειδή προσπαθούν να µας
πουν ότι δεν υπήρξε ποτέ ή είναι µία φαντασίωση όλο αυτό-,
πήραν µία ολόκληρη σύνταξη και θα έπαιρναν µία ολόκληρη σύνταξη από τώρα και κάθε επόµενη χρονιά, σύµφωνα µε τον νόµο.
Επίσης, ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι
πήραν αναλογικά ποσά και θα έπαιρναν αυτά τα ποσά από τώρα
και όλες τις υπόλοιπες χρονιές, αν δεν καταργούνταν αυτή διάταξη, η οποία τώρα καταργείται.
Ουσιαστικά, έχουµε την ίδια Κυβέρνηση και τον ίδιο Υπουργό
στην ιστορία του να καταργεί δύο φορές τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Αυτή τη φορά χωρίς µνηµόνια. Η κατάργηση αυτή, όσο και
να θέλει η Κυβέρνηση να το διαστρεβλώσει, να το ωραιοποιήσει,
να το παρουσιάσει διαφορετικά, συνιστά περικοπή, περικοπή
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σύνταξης και µάλιστα σοβαρότατη.
Βήµα τρίτο. Το νοµοσχέδιο προβλέπει αύξηση των ποσοστών
αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από τριάντα έτη ασφάλισης και κάτω από σαράντα. Μετά µειώνονται πολύ σε σχέση µε
το ισχύον ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ από τα σαράντα και πάνω.
Πόσους αφορά αυτή η αύξηση; Το νοµοσχέδιο είναι αποκαλυπτικό. Λέει ότι η αύξηση αυτή δεν αφορά στην πραγµατικότητα
όσους ήταν συνταξιούχοι πριν το 2016, τη συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή, των συνταξιούχων. Διότι λέει ότι αυτή η υποτιθέµενη αύξηση θα είναι µόνο λογιστική, καθώς απορροφάται από
την προσωπική διαφορά που θεσµοθέτησε ο νόµος Κατρούγκαλου, ο ν.4387/16. Άρα, ουσιαστικά, οµολογεί µε το νοµοσχέδιο η
Κυβέρνηση ότι οι αυξήσεις στους συνταξιούχους πριν το ’16 είναι
µόνο λογιστικές και η αύξηση καλύπτεται από τη διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς, από έναν νόµο, δηλαδή, τον οποίο καθύβριζε και στον οποίο ασκούσε ακραία κριτική και τώρα, ουσιαστικά, παραδέχεται ότι δεν µείωσε τις κύριες συντάξεις.
Ποιους, τελικά, αφορά αυτή η πολυδιαφηµισµένη αύξηση;
Τους συνταξιούχους µετά το 2016 που έχουν περισσότερα από
τριάντα έτη ασφάλισης αλλά λιγότερο από σαράντα έτη ασφάλισης. Πόσοι είναι αυτοί οι συνταξιούχοι σήµερα; Εβδοµήντα χιλιάδες. Εβδοµήντα χιλιάδες είναι σήµερα αυτοί οι συνταξιούχοι,
από τα δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες των συνταξιούχων
της χώρας. Το λέει και το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση που
συνοδεύει το νοµοσχέδιο, ότι η δαπάνη για αυτή την αύξηση
είναι 79 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι. Δεν το υποτιµάµε.
Όµως, ποιο είναι εδώ το προβληµατικό; Ότι αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης από αυτούς που έχουν πάνω από τριάντα
έτη ασφάλισης; Προφανώς και όχι. Αλλά ότι για να γίνει αυτό,
για να γίνουν αυτές οι µικρές αυξήσεις για κάποιους λίγους συνταξιούχους των ανώτερων κλιµακίων, αφαιρείται εισόδηµα από
τους χαµηλοσυνταξιούχους, όπως και ο ίδιος ο προϋπολογισµός
οµολογεί, όπως κατέθεσα και εγώ πριν από λίγο στα Πρακτικά.
Γι’ αυτό µιλάω για µία ανάποδη αναδιανοµή εισοδήµατος εις
βάρος των χαµηλών συντάξεων και µια σαφή, σαφέστατη πολιτική επιλογή µονοµέρειας.
Τι ποσά αυξήσεων αφορά αυτή η αλλαγή; Για να δούµε λίγο
και για τι αυξήσεις µιλάµε. Ακούγαµε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για αυξήσεις της τάξης των 200 ευρώ, των 250 ευρώ,
κ.λπ.. Ξέρετε τι µισθό θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να
πάρει µία τέτοια αύξηση των 250 ευρώ στο µέλλον; Θα πρέπει
να έχει µέσο µισθό -µέσο µισθό!- 3.500 ευρώ και σαράντα χρόνια
αδιάκοπα έτη ασφάλισης. Ποιος άνθρωπος την εποχή της κρίσης, ποιος Έλληνας την εποχή της κρίσης έχει µέσο µισθό 3.500
ευρώ και σαράντα έτη αδιάκοπα ασφάλισης, που µιλάτε για αυξήσεις 200 και 250 ευρώ και κοροϊδεύετε, στην πραγµατικότητα,
την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγµή µε αυτές τις τοποθετήσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα έχουµε µια εξαπάτηση και σε σχέση µε το τι αφορά, ποιους αφορά αυτό το µέτρο και σε σχέση µε το τι αυξήσεις στην
πραγµατικότητα αφορά.
Βήµα τέταρτο, οι επικουρικές συντάξεις. Ακούστε, εδώ θέλω
να είµαι απολύτως ειλικρινής. Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, κληρονόµησε από τη Νέα Δηµοκρατία και από τον Υπουργό, τον συγκεκριµένο, µια πολύ σκληρή δέσµευση απέναντι στην τρόικα, µία
απαράδεκτη δέσµευση: Τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος. Τι
έλεγε αυτό πρακτικά στις επικουρικές συντάξεις; Έλεγε ότι αν
υπάρχει έλλειµµα στο επικουρικό ταµείο, οι επικουρικές συντάξεις θα κόβονται οριζοντίως, αυτοµάτως. Υπήρχε έλλειµµα στο
επικουρικό ταµείο όταν αναλάβαµε; Τεράστιο έλλειµµα. Αν εφαρµοζόταν η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, θα πρέπει να είχαµε
οριζόντιες περικοπές της τάξης του 60% σε όλες τις συντάξεις.
Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Επαναδιαπραγµατεύθηκε σκληρά αυτόν
τον όρο και κατέληξε σε µία συµφωνία η οποία είναι σαφώς ηπιότερη και η οποία προέβλεπε ότι το έλλειµµα αυτό θα καλυφθεί
µε τρεις τρόπους. Δεν θα σας κουράσω µε τα τεχνικά άλλο.
Πράγµατι, ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν η µείωση των
επικουρικών συντάξεων, πράγµατι, µε συγκεκριµένη µεθοδολογία, η οποία όµως αφορούσε µόνο όσους είχαν άθροισµα σύνταξης, κύριας και επικουρικής, πάνω από 1.300 ευρώ. Αίτησε,
δηλαδή, αυτό το όριο της προστασίας των 1.300 ευρώ, προστα-
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τεύοντας τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων, το 85%
περίπου των συνταξιούχων. Αυτό ήταν. Ένας συµβιβασµός ήταν,
προφανώς, όλο αυτό, στο πλαίσιο συγκεκριµένων δεσµεύσεων,
αλλά σαφώς ηπιότερος από αυτό που είχε γίνει και παραδοθεί
από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Πριν λίγους µήνες το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι
αυτό το όριο των 1.300 ευρώ είναι αντισυνταγµατικό και αυτή τη
στιγµή το νοµοσχέδιο έρχεται και προβλέπει συγκεκριµένες αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις όσων ήταν συνταξιούχοι πριν
το ’16 και έχουν σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. Αυτό είναι. Αυτοί
οι άνθρωποι είναι µία κλειστή µερίδα συνταξιούχων, διακόσιες
πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι, και είναι συνταξιούχοι των υψηλότερων κατηγοριών άνω των 1.300 ευρώ. Γι’ αυτή την αύξηση
συζητάµε. Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, όπως ήδη εξήγησα, δεν
θα δουν αυξήσεις αλλά µειώσεις στην ετήσια σύνταξή τους. Ποια
είναι η συνολική εικόνα; Εννέα στους δέκα συνταξιούχους θα
έχουν µείωση εισοδήµατος, ένας στους δέκα συνταξιούχους θα
έχει αύξηση. Γι’ αυτό µιλάµε για ασφαλιστικό της ακραίας µονοµέρειας.
Βήµα πέµπτο. Έχει το νοµοσχέδιο περικοπές; Το ακούω και το
ξανακούω και το ξανακούω από την Κυβέρνηση να λέει ότι το νοµοσχέδιο δεν έχει περικοπές. Το νοµοσχέδιο έχει τρεις περικοπές. Πρώτον, η περικοπή της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Δεύτερον, η περικοπή για πρώτη φορά κατά 30% της σύνταξης
όσων συνταξιούχων εργάζονται πριν το 2016. Θέλω να µείνω για
µία στιγµή σε αυτό το ζήτηµα. Είναι µία άκρως τιµωρητική διάταξη. Έχουµε ζητήσει πολλαπλώς από τον κ. Βρούτση να την
αποσύρει.
Θεωρούµε θετικό και θέλω να είµαι σαφής -γιατί ο κ. Βρούτσης κάνει ότι δεν καταλαβαίνει-, ότι µειώνει το πέναλτι, την ποινή
που υπήρχε στους εργαζόµενους συνταξιούχους και το πάει από
το 60% στο 30%. Όµως σε όσους ήταν συνταξιούχοι πριν το 2016
ο ν. 4387/16, ο νόµος Κατρούγκαλου, δεν τους άγγιξε ποτέ.
Αυτοί οι άνθρωποι για πρώτη φορά θα δουν µείωση στη σύνταξή
τους κατά 30% µε αυτό το νοµοσχέδιο και αυτό είναι µία πολύ
σκληρή περικοπή.
Επίσης, αυτή η αλλαγή που κάνετε στη µείωση, στο πέναλτι,
στην ποινή που γίνεται στη σύνταξη, επιµένουµε, κύριε Βρούτση,
ότι δεν µπορεί να αφορά τους µετακλητούς υπαλλήλους. Επιµένουµε, τους µετακλητούς που θέλατε στην αρχή να τους εξαιρέσετε πλήρως από τη µείωση και µετά την κατακραυγή τούς
εντάξατε στον γενικό κανόνα, δεν µπορεί αυτό να αφορά τους
µετακλητούς υπαλλήλους. Δεν µπορεί µετακλητοί υπάλληλοι των
Υπουργών να παίρνουν και µισθό και σύνταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι ρύθµιση ευνοιοκρατίας αυτή και είναι ρύθµιση ευνοιοκρατίας για κοµµατικό στρατό και πρέπει να αποσυρθεί.
Συνεχίζω. Έχουµε και µία τρίτη περικοπή, η οποία αφορά
όσους έχουν πάνω από σαράντα έτη ασφάλισης. Εκεί το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης µειώνονται
πάρα πολύ. Μειώνονται από το 2% στο 0,5%. Πρόκειται για καθαρό µηχανισµό µειώσεις συντάξεων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα για τις συντάξεις. Αυτά είναι τα πέντε βήµατα του
νοµοσχεδίου που τελικά µειώνουν το εισόδηµα για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων.
Για όσους δεν έχουν ακόµη πειστεί, εγώ θέλω να καταθέσω
ένα ακόµη έγγραφο πάρα πολύ σοβαρό.
Είναι ο πίνακας που περιλαµβάνεται στην αναλογιστική µελέτη
του νοµοσχεδίου που ο κ. Βρούτσης κατέθεσε. Είναι στην αναλογιστική µελέτη που κατατίθεται από την ίδια την Κυβέρνηση.
Τι λέει αυτός ο πίνακας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Τι λέει αυτός ο πίνακας; Αυτός ο πίνακας λέει ότι η µέση ετήσια σύνταξη µε το νέο ασφαλιστικό µειώνεται από τώρα και για
κάθε επόµενο χρόνο µέχρι το 2040. Το οµολογεί η Κυβέρνηση
µε τα στοιχεία που δίνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Είναι η σελίδα 43 της αναλογιστικής µελέτης.
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(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν αυτό δεν είναι οµολογία µειώσεων, εγώ δεν ξέρω τι είναι.
Είναι οµολογία περικοπών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα από τα
στοιχεία που δίνει η αναλογιστική µελέτη που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Δεν είναι στοιχεία που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των εισφορών. Γίνεται µία δοµική αλλαγή στο ζήτηµα των εισφορών, σε σχέση µε το ασφαλιστικό του
ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ, έχουµε µία αλλαγή, η οποία είναι ακραίας κοινωνικής µονοµέρειας και αδικίας. Θα το πω και αυτό σε απλά βήµατα.
Βήµα πρώτο: Οι εισφορές αποσυνδέονται από το πραγµατικό
εισόδηµα. Το τι πληρώνει κανείς, καµµία σχέση δεν θα έχει µε το
τι εισόδηµα βγάζει. Πρόκειται για µια πρώτη και µεγάλη αδικία
που δεν συνάδει µε τον αναδιανεµητικό και κοινωνικό χαρακτήρα
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που απορρέει από το ίδιο
το Σύνταγµα.
Βήµα δεύτερο: Η Κυβέρνηση ορίζει ένα άδικο σύστηµα κλάσεων. Τι λέει; Λέει για µία κατώτατη υποχρεωτική εισφορά που
θα τη δίνουν όλοι. Από εκεί και πάνω υπάρχουν κλάσεις που αν
θέλει κανείς πληρώνει παραπάνω. Πληρώνει όποιος θέλει και όσο
θέλει. Τι σηµαίνει αυτό; Ένας άνθρωπος που βγάζει 5.000 ευρώ,
6.000 ευρώ, 7.000 ευρώ, θα πληρώνει τα ίδια µε έναν που βγάζει
70.000 ευρώ,100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ το χρόνο και ακόµη
περισσότερο. Αυτά αν δεν είναι επιλογή ακραίας µονοµέρειας
και κοινωνικής αδικίας, εγώ δεν ξέρω πώς αλλιώς χαρακτηρίζονται. Είναι προφανές ότι οι φτωχότεροι έχουν πολλαπλάσια επιβάρυνση από τους έχοντες υπερπολλαπλάσια εισοδήµατα.
Βήµα τρίτο: Πόση είναι η ελάχιστη εισφορά που λέει το νέο
ασφαλιστικό ότι θα πρέπει να πληρώνουν όλοι; Είναι 220 ευρώ
τον µήνα. Πόση ήταν η ελάχιστη εισφορά µε τον ν.4387/2016, τον
νόµο Κατρούγκαλου; Ήταν 185 ευρώ το µήνα. Άρα, τι προκύπτει
από αυτό; Με το ασφαλιστικό της Νέας Δηµοκρατίας, η ελάχιστη
εισφορά αυξάνεται κατά 20%.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για µεγαλύτερη σύνταξη.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Θα έρθω και σε αυτό, κύριε Οικονόµου.
Όλα τα έχω µέσα για όλους.
Για τους επαγγελµατίες των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, λοιπόν, έχουµε µία µεγάλη επιβάρυνση του 20%. Πόσοι είναι
αυτοί που πληρώνουν την ελάχιστη εισφορά; Είναι οι εννιά στους
δέκα στους δέκα. Άρα οι εννιά στους δέκα ελεύθεροι επαγγελµατίες µε το νέο ασφαλιστικό θα έχουν µία επιβάρυνση στις εισφορές τους κατά 20%, για να γίνει µία µεγάλη έκπτωση στον
έναν από τους δέκα. Επιβαρύνονται οι εννέα στους δέκα για να
γίνει ένα µεγάλο δώρο στον έναν στους δέκα.
Λέτε λοιπόν -και εδώ έρχοµαι- ότι αυτό το σύστηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με αυτό κλείνετε,
κυρία Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, σας έχω δώσει
ήδη τρία λεπτά. Δείτε το ρολόι απέναντι.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είκοσι λεπτά
να µιλήσει ένας εισηγητής για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο δεν
είναι πολλά. Είκοσι λεπτά θα µιλήσω και θα το κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κοπεί χρόνος από
τη δευτερολογία σας.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Να κοπεί χρόνος από τη δευτερολογία
µου, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λέει, λοιπόν, ότι το νέο σύστηµα δίνει για πρώτη φορά ευελιξία. Δηλαδή, λέει ο κ. Οικονόµου να πληρώνει αν µπορεί ο άνθρωπος παραπάνω για να παίρνει µεγαλύτερη σύνταξη. Μα,
αυτό το χαρακτηριστικό υπήρχε ήδη από το 2017. Ήταν ο ν.4488.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεσµοθετήσει τη δυνατότητα να πληρώνεις, αν θέλεις,
παραπάνω, όσο παραπάνω µπορείς, για να πάρεις µεγαλύτερη
σύνταξη. Όχι, όµως, να πληρώνουν όλοι τα ίδια. Δεν είναι το ίδιο
ένας που βγάζει 5.000 ευρώ µε έναν που βγάζει 100.000 ευρώ
για το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα µη λέτε
αυτά περί ευελιξίας. Η ευελιξία υπήρχε ήδη. Αυτό που γίνεται
εδώ είναι ένα προκλητικά ευνοϊκό καθεστώς για τα ανώτατα εισοδήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βήµα τέταρτο: Αυτό το ασφαλιστικό, έτσι όπως έχει για το σύστηµα των εισφορών, ουσιαστικά δηµιουργεί ελκυστικές προϋποθέσεις για να επενδύσει ένας εύπορος επαγγελµατίας τα
χρήµατά του στην ιδιωτική ασφάλιση και ουσιαστικά, να στερήσει
πόρους από το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Διότι
του λέει «δώσε µου κάτι ελάχιστο εµένα το κράτος και µετά τα
υπόλοιπα πήγαινε τα να τα δώσεις σε µία ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρεία». Εξάλλου, δεν ήταν και λίγες οι φορές που στελέχη σας
διαφήµιζαν τις αποδόσεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών
στην τηλεόραση τον τελευταίο ενάµιση χρόνο.
Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα για το νέο
ασφαλιστικό. Εννιά στους δέκα συνταξιούχους χάνουν εισόδηµα
και ένας κερδίζει. Εννιά στους δέκα ασφαλισµένους επιβαρύνονται για να γίνει ένα µεγάλο δώρο στον ένα. Το υπόλοιπο νοµοσχέδιο είναι απλά για τις εντυπώσεις.
Επαναλαµβάνονται ευνοϊκές ρυθµίσεις που είχαν θεσπιστεί µε
υπουργικές αποφάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ξανανοµοθετούνται
για να παραχθεί έργο. Επαναλαµβάνονται βήµατα ψηφιοποίησης
του ασφαλιστικού, έργα ΕΣΠΑ δηλαδή, που είχαν συµβασιοποιηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα γεµίζουν σελίδες του νοµοσχεδίου,
προφανώς, για να δείξουν ότι κάτι υπάρχει. Οποιοσδήποτε είναι
νοµικός στην Αίθουσα καταλαβαίνει ότι αυτό τώρα δεν είναι νοµοθέτηση.
Το κυριότερο από όλα είναι ότι ξανανοµοθετούν πράγµατα
που κατήργησαν οι ίδιοι και µετά την κατακραυγή τα επαναφέρουν. Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση αυτή των µειωµένων εισφορών για τις µητέρες µετά τον πρώτο χρόνο, µετά τον
τοκετό, όπου κατάργησαν οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας τη
διάταξη αυτή µε υπουργική απόφαση. Υπήρξε κατακραυγή.
Υπήρξε ανάδειξη του ζητήµατος. Τώρα, την επαναφέρουν. Αυτή
είναι η εικόνα του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην πραγµατικότητα κανένα
από τα στοιχεία που ανέφερα δεν αµφισβητήθηκε από την Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή. Υπήρξε
τοποθέτηση η οποία έχει σηµασία για εµένα και µε αυτό θα
κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ας µου αφαιρεθεί ο χρόνος από τη
δευτερολογία µου.
Υπήρξε η τοποθέτηση ότι, πράγµατι, µπορεί αυτά να συµβαίνουν αλλά αυτό το ασφαλιστικό κοιτάζει προς το µέλλον. Έτσι
είπε ο κύριος Υπουργός. Αυτό το ασφαλιστικό κοιτάζει προς το
µέλλον και µεριµνά για τους µελλοντικούς συνταξιούχους και νυν
εργαζόµενους. Είναι αλήθεια αυτό;
Εγώ να σας θυµίσω απλώς το εξής: Στην προηγούµενη σας
θητεία εκτινάξατε την ανεργία στο 28%, την ανεργία των νέων
στο 60%. Μειώσατε τον κατώτατο µισθό. Θεσµοθετήσατε υποκατώτατο µισθό. Εκτινάξατε την ελαστική εργασία. Ποιος εργαζόµενος εκείνης της περιόδου θα έχει τριάντα πέντε χρόνια
ασφάλισης και συνεχή ασφαλιστικό βίο και υψηλούς µισθούς για
να ευνοηθεί από µία τέτοια τεχνική ρύθµιση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στην τωρινή σας θητεία επαναλαµβάνετε την ίδια συνταγή.
Απορρυθµίζετε την αγορά εργασίας. Ξαναχτυπάτε τις κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις. Κρατάτε συµπιεσµένους τους µισθούς.
Καθοδηγείτε τη γενικευµένη εργολαβοποίηση, την απόλυτη
µορφή δηλαδή της ευέλικτης εργασίας.
Αναρωτιέµαι: Ποιος εργαζόµενος του σήµερα µε αυτές τις πολιτικές θα έχει στο µέλλον τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης και
υψηλό µισθό, για να έχει µία αύξηση στη σύνταξη του;
Η ουσία είναι ,λοιπόν, ότι καµµιά τεχνική ρύθµιση σε επιµέρους
σηµεία των ποσοστών αναπλήρωσης δεν µπορεί να εξισορροπήσει ένα ασφαλιστικό σύστηµα, όταν δεν υπάρχει ένα σχέδιο για
την εργασία. Πόσω µάλλον, όταν αυτό γίνεται κόβοντας χρήµατα
από τους χαµηλοσυνταξιούχους. Δεν µπορούν τέτοιου τύπου
ρυθµίσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης και µόνο να βελτιώσουν
τις ζωές των εργαζοµένων του σήµερα και των συνταξιούχων του
αύριο. Αυτά µπορούν να γίνουν µόνο µε µέτρα ενίσχυσης της εργασίας σήµερα, µε επαναφορά συλλογικών συµβάσεων, αύξησης µισθών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύρια συνάδελφε,
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ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: …πάταξης της εργολαβοποίησης της
ακραίας µορφής ευελιξίας στην αγορά. Αυτό είναι που χρειαζόµαστε για τους εργαζόµενους του σήµερα: ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας, ένας αναπροσανατολισµός του παραγωγικού µοντέλου µε τους εργαζόµενους στο επίκεντρο.
Και αυτό, κύριε Βρούτση, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η κρίσιµη, η δοµική, η καταστατική, η αγεφύρωτη
διαφορά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουν εγγραφεί εκατόν πενήντα συνάδελφοι. Με έναν πρόχειρο υπολογισµό, ο
οποίος έγινε, νοµίζω ότι απόψε µπορούµε να σταµατήσουµε
γύρω στις έντεκα και όχι τα µεσάνυχτα και αύριο το πρωί θα κάνουµε καινούργια εκτίµηση της κατάστασης και θα καθορίσουµε,
τι ώρα θα λήξει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Μέχρι ποιον αριθµό θα πάµε σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µπορούµε να ξέρουµε αριθµό, γιατί µπορεί να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή ο Υπουργός σήµερα. Άρα, δεν µπορώ να σας πω
αριθµό. Απλά, νοµίζω είναι µια λογική ώρα να τελειώσουµε
απόψε γύρω στις έντεκα. Αύριο το πρωί πριν ξεκινήσουµε, θα συναποφασίσουµε τι ώρα θα τελειώσουµε αύριο το βράδυ και την
Πέµπτη το πρωί που θα είναι η καταληκτική.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου, µην
ανησυχείτε. Τα έχω γράψει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να µη θεωρείται
αδυναµία ο σεβασµός στον χρόνο από εµένα. Εγώ σεβάστηκα
το δεκαπεντάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου,
σας είπε κανείς ότι είναι αδυναµία; Μην πετιέστε πριν ολοκληρώσω. Διότι πήγα να πω ότι την ανοχή που δεν σας έδειξα σήµερα, γιατί δεν τη χρειαστήκατε, θα την έχετε στη δευτερολογία
σας. Εποµένως, µην πετιέστε. Είµαι παλαιότερος από εσάς και
ξέρω τι κάνω και τι λέω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας σέβοµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
ειδικό αγορητή του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Μουλκιώτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ µια
µικρή ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα έχουµε πει αυτά.
Άλλο είναι η σχετική ανοχή δύο, τριών λεπτών και άλλο τα επτά
λεπτά της κ. Αχτσιόγλου που θα κοπούν. Όχι τα επτά λεπτά, αλλά
πέραν της ανοχής θα είναι τέσσερα λεπτά η δευτερολογία της.
Το έχω γράψει ήδη στο χαρτί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο θυµόσοφος λαός αναφέρει και λέγεται παντού ότι «τα
στερνά τιµούν τα πρώτα», θυµάµαι, όµως, ότι έναν χρόνο πριν ο
νυν Πρωθυπουργός είχε πει ότι ο νόµος Κατρούγκαλου θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα άλλο ασφαλιστικό σύστηµα. Πόσο, όµως, διαφορετική είναι η σκληρή
πραγµατικότητα, όταν κανένας περνάει από την αντιπολίτευση
και γίνεται κυβέρνηση;
Κύριε Πρόεδρε, στην απαρχή της µεταµνηµονιακής εποχής θα
περίµενε κανείς ότι αυτό το νοµοθέτηµα θα διόρθωνε αδικίες και
θα έβαζε τα πρώτα θεµέλια για την επιστροφή µέρους από το
45% των συντάξεων που χάθηκε κατά την περίοδο της κρίσης.
Στην πράξη, όµως, επιβεβαιώνει και η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας υιοθετεί τις ρυθµίσεις του νόµου Κατρούγκαλου και επέρχονται -χαρακτηριστική
έκφραση- επουσιώδεις τροποποιήσεις οι οποίες ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
τις αποφάσεις του Οκτωβρίου του 2019.
Τι κάνει, δηλαδή; Κάνει κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις
λόγω των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας αλλά συνυπογράφει ρητά τις τεράστιες µειώσεις που επέφερε ο νόµος
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Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Δεν συνιστά, όµως, τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση που θα άλλαζε τη δοµή στο ασφαλιστικό και
η οποία είναι απόλυτα αναγκαία για τη χώρα. Δεν κάνει µεταρρυθµίσεις, όπως εκείνες τις µεταρρυθµίσεις τις οποίες σχεδίασε
το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες παρεµπιπτόντως, υπενθυµίζω, δεν στηρίχθηκαν ούτε από τη Νέα Δηµοκρατία ούτε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφέρω ενδεικτικά τη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ και τον διαχωρισµό του κλάδου σύνταξης και του κλάδου υγείας, το ΕΚΑΣ που
κάλυψε τις ανάγκες για τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Για να γνωριζόµαστε και να ξέρει και ο κόσµος τι έχει κάνει
ο καθένας, το ΕΚΑΣ το κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε το νόµο Κατρούγκαλου, και η Νέα Δηµοκρατία στο νοµοσχέδιο που συζητάµε δεν
µεριµνά για τη θεµελίωση και θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για τους συνταξιούχους.
Το Κίνηµα Αλλαγής καταθέτει πρόταση νόµου για τη διασφάλιση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, σεβόµενο πάντα
τις οικονοµικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες της χώρας.
Δεύτερον, το Ασφαλιστικό Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, το
ΑΤΑΓΕ, πουθενά στο νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για εύρεση πόρων για την ενίσχυση του
ασφαλιστικού συστήµατος. Τα ΚΕΠΑ µε τα οποία εξασφαλίστηκε
η ενιαία υγειονοµική κρίση στον καθορισµό του βαθµού αναπηρίας όλων των ασφαλισµένων. Επίσης, να υπενθυµίσω ότι ήταν
δική µας η µεταρρύθµιση και η σύσταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Αυτές ήταν µεταρρυθµίσεις, αυτές έδωσαν στίγµα
και παρέµειναν.
Κυρίες και κύριοι, διαβεβαιώνει ο κύριος Υπουργός Εργασίας,
όπως και ο προκάτοχός του, για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου σήµερα για περίπου πενήντα χρόνια. Ωστόσο
πρέπει να γίνει δεκτό ότι καµµία αναλογιστική µελέτη δεν µπορεί
µε ορίζοντα πενήντα ετών να προβλέψει µε ασφάλεια, παραδείγµατος χάριν, ποιος θα είναι ο ρυθµός ανάπτυξης. Και πιστεύω
ότι συµφωνούµε ότι δεν µπορεί να προβλέπει τις αδυναµίες της
παγκόσµιας οικονοµίας που παίζει κι αυτή έναν ρόλο µπροστά
σε µια φυσική καταστροφή ή µια πανδηµία. Κάποιες επιπτώσεις
έχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα.
Μπορεί κάποιος να µας πει το 2040, ποια θα είναι η δοµή της
απασχόλησης, ιδιαίτερα στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης, την οποία διανύουµε και η οποία έχει τεράστια
ανατροπή στα εργασιακά δεδοµένα και στις εργασιακές συνήθειες που είναι δεδοµένες οι ανατροπές αυτές;
Δεν µπορούµε να προβλέψουµε µε ακρίβεια αυτές τις ανατροπές, συνεπώς και οι αναλογιστικές µελέτες είναι, πράγµατι, αναγκαίες, αλλά πέρα από έναν ορίζοντα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα
επιφυλακτικοί σε σχέση µε την ακρίβεια των συµπερασµάτων
τους και σίγουρα απαιτούν επικαιροποίηση.
Κυρίες και κύριοι, φοβάµαι ότι οι λύσεις που επιδιώκει να
δώσει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, είναι λιγότερες σε σχέση µε
τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργεί. Ενώ υποτίθεται ότι η ηγεσία
του Υπουργείου προχωρά σε µια επαναστατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση, την ενοποίηση του ΕΦΚΑ για το ΕΤΕΑΠ για τη δηµιουργία του e-ΕΦΚΑ που µπαίνει σε εφαρµογή µετά από λίγες
µέρες, την 1η Μαρτίου, ταυτόχρονα προβλέπονται ότι οι λεπτοµέρειες εφαρµογής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτές οι αποφάσεις, ως όλοι
γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα δύσκολες και επιχειρησιακά τόσο να
συνταχθούν όσο, επίσης, και να εκτελεστούν.
Είναι βέβαιη, λοιπόν, η καθυστέρηση έκδοσής τους, αποδεικνύοντας έτσι µια προχειρότητα αλλά και µια έλλειψη ετοιµότητας σε σχέση µε το συγκεκριµένο εγχείρηµα.
Θα µπορούσε να πει κανείς: «Τι είναι αυτά που λέτε;». Εγώ για
να προλάβω και αυτή την απορία θα σας ρωτήσω ποια είναι η
τύχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της ηλεκτρονικής ΑΠΔ του
δηµοσίου. Πού βρίσκεται αυτή η ΑΠΔ του δηµοσίου; Γιατί υπάρχει Κυβέρνηση ήδη οκτώ µήνες και ακόµα η ηλεκτρονική ΑΠΔ για
το ελληνικό δηµόσιο δεν εφαρµόζεται.
Αλήθεια, µε δεδοµένο αυτό, πότε µπορούµε να υποθέσουµε
ότι θα εφαρµοστούν και θα υλοποιηθούν τα περί του e-ΕΦΚΑ
αναφερόµενα; Ρωτήσαµε αυτό το θέµα και χθες στην επιτροπή
και προχθές. Απάντηση µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε πάρει.
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Ήδη, όµως, επισηµαίνω ότι οι εκκρεµείς συντάξεις αυξάνονται
συνεχώς κατά τέσσερις χιλιάδες τον µήνα. Εκατόν τρεις χιλιάδες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις στις 31-12-2018. Εκατόν πενήντα µία χιλιάδες εκκρεµείς
συντάξεις στις 31-12-2019, και στις 31-1-2020, σε έναν µήνα, εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις.
Άρα µε ποια εργαλεία και µε ποιον µηχανισµό θα λυθούν αυτά
τα φλέγοντα ζητήµατα για τους Έλληνες αιτηθέντες σύνταξη;
Με τι σχέδια; Επί χάρτου; Πιστεύω πως όχι!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκεκριµένα υπάρχουν έντεκα
αθεράπευτες αδικίες µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πρώτη,
διατηρούνται οι τεράστιες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά για όλους ή στα εξήντα δύο µε σαράντα χρόνια υπηρεσίας που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ µε τον
ν.4336/2015. Πουθενά στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει τουλάχιστον
η πρόβλεψη για κατάργηση της διάταξης που συναρτά το όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης µε το προσδόκιµο ζωής και απειλεί µε
νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας.
Δεύτερη, διατηρούνται οι τεράστιες µειώσεις στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις που έφτασαν στο 50%, καθώς και στο
εφάπαξ που αθροιστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περικοπές ξεπέρασαν το 40% και ακόµα χειρότερα διατηρείται µε το
νοµοσχέδιο η σφαγή των αναπηρικών συντάξεων που ήτανε µε
τον προηγούµενο νόµο µέχρι 40%.
Και ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν καταργείτε αυτές τις
απαράδεκτες σηµειώσεις της εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, που καθιστούν τις συντάξεις αναπηρίας, δυστυχώς, επιδόµατα;
Σας θυµίζω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε τον νόµο Λοβέρδου – Κουτρουµάνη, προέβλεπε γι’ αυτούς τους ανθρώπους κατώτατα όρια σύνταξης 486 ευρώ και ΕΚΑΣ. Η προηγούµενη
κυβέρνηση τα κατάργησε και µαζί µε σας, το Κίνηµα Αλλαγής,
τα καταγγείλαµε. Τι άλλαξε, όµως, από τότε που τα καταγγείλαµε; Πρώτον, µέσω του e-ΕΦΚΑ την ενσωµάτωση του ΕΤΕΑΕΠ
αυτή είναι η αδικία.
Στο ΕΦΚΑ η Κυβέρνηση σκοπεύει µε αυτόν τον τρόπο, χωρίς
να το δηλώνει ευθαρσώς µέσω περαιτέρω υποβάθµισης του δηµόσιου συστήµατος, να αποτελέσει το ενδιάµεσο βήµα για την
ενίσχυση κεαφαλαιουχικών στοιχείων σε βάρος των διανεµητικών και την ενίσχυση της εξατοµίκευσης σε βάρος της αλληλεγγύης. Απόδειξη αυτού είναι η δηµιουργία µόνο έξι ασφαλιστικών
κατηγοριών για τους µη µισθωτούς, η ανώτατη των οποίων δηµιουργεί συντάξιµο µηνιαίο µισθό 2.500 ευρώ, ενώ οι µισθωτοί
καταβάλλουν εισφορές για αποδοχές µέχρι 6.500 ευρώ µηνιαίως.
Κλείνει έτσι το µάτι -και είναι δεδοµένο- αυτό το νοµοσχέδιο
στα υψηλά εισοδήµατα προκειµένου να στραφούν στις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες, στερώντας παράλληλα έσοδα από το
δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα.
Τέταρτη αδικία. Δεν υπάρχει ρύθµιση στο νοµοσχέδιο για τους
τίτλους κτήσης. Η ισχύουσα διάταξη για τους τίτλους κτήσης
ορίζει ότι καταβάλλεται η εισφορά του άρθρου 39 του
ν.4387/2016, το οποίο αλλάζει µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Άρα τίθεται ένα εύλογο ερώτηµα. Οι αµειβόµενοι µε τίτλους
κτήσης θα καταβάλλουν τα νέα σταθερά ποσά; Δηλαδή, θα λαµβάνει κάποιος 10.000 ευρώ αµοιβή και θα πληρώνει 220 ευρώ εισφορά, και ο µισθωτός των 1.000 ευρώ τον µήνα θα πληρώνει
µεγαλύτερη εισφορά; Είναι ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ. Και
ρωτάω εγώ, είναι συνειδητή επιλογή ή είναι κάτι το οποίο έχει
διαφύγει τελείως από το επιτελείο;
Πέµπτη αδικία. Διατηρούνται τα πολύ χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης του νόµου Κατρούγκαλου, για όσους έχουν µέχρι
τριάντα χρόνια υπηρεσίας αναφέρονται αυτά, και είναι βέβαια
και η µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα.
Στην πραγµατικότητα οι συντελεστές αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης είναι λειψοί, δεν συνιστά σοβαρό κίνητρο για
ασφάλιση. Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη ότι οι συντελεστές ανταπόδοσης του ν.3863/2010, που τόσο εσείς πολεµήσατε, ήταν
προς το συµφέρον των πολιτών.
Το επίπεδο των συντάξεων για τα επόµενα χρόνια θα διαµορφωθεί κατά 15% χαµηλότερα από το σηµερινό, δηλαδή, έναντι
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του 18% που είναι µε το νόµο Κατρούγκαλου. Για τους νέους
συνταξιούχους φαίνεται ότι το 60% της κύριας σύνταξης θα αποτελεί η εθνική σύνταξη και µόλις το 40% η ανταποδοτική σύνταξη.
Προσαυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης ειδικών κατηγοριών - στρατιωτικών, πιλότων Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ.- πέρα
από αυτά τα οποία ορίζονται στον νόµο Βρούτση κατά ποσοστό
1,5% επιπλέον για κάθε έτος πάνω από τα σαράντα πέντε.
Ερώτηση: Γιατί αυτή η προσαύξηση δεν γίνεται και για τους
άλλους εργαζόµενους; Γιατί δηµιουργούµε τέτοιες ανισότητες;
Αυτό µήπως ανοίγει ένα δρόµο για νέες προσφυγές στη δικαιοσύνη;
Και, βεβαίως, έτσι, κύριε Υπουργέ, τιµωρείτε τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, για τους οποίους είναι σύνηθες φαινόµενο να παραµένουν στην εργασία τους και µετά τη συµπλήρωση των σαράντα ετών ασφάλισης.
Η Νέα Δηµοκρατία καταγγέλλει µεν την κατάργηση του ΕΚΑΣ
από τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά διατηρεί την κατάργηση από τους
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ των κατώτατων ορίων της σύνταξης.
Έκτη πολύ µεγάλη, αθεράπευτη αδικία: Υπονοµεύεται η απασχόληση των νέων παιδιών, που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται
τόσο η Κυβέρνηση για να τα φέρει πίσω, αντιστρέφοντας το brain
drain. Φροντίζει, έτσι, να απασχολούνται στο δηµόσιο, µε ελάχιστο πέναλτι στη σύνταξή τους, συνταξιούχοι άνω των εξήντα δύο
ετών, προκειµένου παιδιά ειδικής φύσεως -γαλάζια, θα το πω ευθέως- µεγάλης, όµως, ηλικίας, να ενισχύουν το εισόδηµά τους.
Δεν µπορεί να αναστραφεί έτσι το brain drain. Αυτός ο τρόπος
είναι µείζον ανασταλτικός παράγοντας.
Έβδοµη αθεράπευτη αδικία: Με τη νέα αρχιτεκτονική των εισφορών δηµιουργείται άνιση αντιµετώπιση µισθωτών - µη µισθωτών και άρα δηµιουργούνται νέες ανισότητες και στρεβλώσεις
εντός του ασφαλιστικού συστήµατος σε βάρος των µισθωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που ανέφερα τώρα θα δηµιουργήσει, µετά βεβαιότητας, σωρεία προσφυγών στη δικαιοσύνη. Ερώτηση: Είναι κάτι που απασχολεί την Κυβέρνηση;
Επίσης, το σύστηµα της παράλληλης ασφάλισης -όπως το
προτείνετε- οδηγεί τον ασφαλισµένο να µετατρέψει τη µισθωτή
απασχόληση σε µη µισθωτή, σε µπλοκάκι, αυτό το γνωστό µπλοκάκι και έτσι να εισφοροδιαφεύγει και αυτός και ο εργοδότης.
Κύριε Υπουργέ, λέει το νοµοσχέδιό σας ότι µισθωτός πλήρους
απασχόλησης που παράλληλα ασκεί µη µισθωτή δραστηριότητα,
εφόσον έχει από τη µισθωτή εργασία µεικτό µισθό 934 ευρώ, καλύπτει τα 252 ευρώ -εισφορές, δηλαδή, δεύτερης ασφαλιστικής
κάλυψης και οι κατηγορίες των αυτοαπασχολούµενων- και έτσι
εκπληρώνει πλήρως τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
Ερώτηση: Αν ο µισθός του είναι µικρότερος από τα 934 ευρώ,
τότε καταβάλλει διαφορά µέχρι να φτάσει τα 252 ευρώ; Πρόβλεψη; Ουδεµία!
Πως εννοείτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα 934 ευρώ µισθό; Είναι
ένα ερώτηµα. Με συνυπολογισµό επιδόµατος αδείας, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα ή χωρίς αυτά;
Προφανώς χωρίς αυτά, γιατί διαφορετικά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα το έγραφε η διάταξη. Η διάταξη δεν γράφει απολύτως τίποτα!
Δηλαδή, καταργείτε τώρα τι; Κάτι το οποίο ίσχυε; Το συνυπολογισµό των δώρων; Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Θέλω να πιστέψω ότι πρόκειται περί αστοχίας στη διατύπωση. Όµως, σε
αυτό το θέµα θέλουµε µία σαφή, συγκεκριµένη απάντηση από
τον κύριο Υπουργό.
Όγδοη, αθεράπευτη, επίσης, αδικία: Καταργείται και η δήθεν
δέκατη τρίτη σύνταξη που δόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κωφεύουν οι
κυβερνώντες στην πρόταση νόµου που πρόσφατα κατέθεσε η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής για καταβολή
σε όλους τους συνταξιούχους πλήρους δέκατης τρίτης σύνταξης.
Ένατη αθεράπευτη αδικία: Δεν καταργείτε την Εισφορά Υγειονοµικής Περίθαλψης 6% επί των επικουρικών συντάξεων που
επέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ούτε την αύξηση από 4% έως 6% επί των κύριων συντάξεων, που είναι µία
επιπλέον απόδειξη ότι το πνεύµα και η ψυχή του νόµου Κατρούγκαλου ζουν και παραµένουν ισχυρά.
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Δέκατη αθεράπευτη αδικία: Δεν παρέχετε, κύριε Υπουργέ,
στους συνταξιούχους που ξεκίνησαν την απασχόλησή τους πριν
από αυτό το νοµοσχέδιο, τη δυνατότητα να επιλέγουν το καθεστώς απασχόλησής τους, είτε το παλαιό, είτε αυτό που εσείς
προτείνετε µε τον νόµο σας.
Κατόπιν τούτου ερωτάσθε: Αφού µειώνετε το πέναλτι απασχόλησης στις συντάξεις γήρατος από 60% σε 30%, γιατί δεν µειώνετε και το πέναλτι απασχόλησης στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µετά την τριετία λόγω θανάτου στο µισό, δηλαδή
από 50% σε 25%;
Άλλο ερώτηµα: Τα παιδιά που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου γονιού από 13-5-2016, εφόσον εργάζονται δεν υφίστανται
κανένα πέναλτι στις συντάξεις τους. Αυτό είναι δεδοµένο. Αντίθετα, όµως, τα παιδιά που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου
που συνέβη πριν τις 13-5-2016, εφόσον εργαστούν έστω και µία
µέρα διακόπτεται η σύνταξή τους. Προφανώς αυτό οδηγεί και
σε µαύρη εργασία. Γιατί το νοµοσχέδιο σας να µην το διορθώσει
αυτό; Δεν είναι αδικία;
Σε αυτό το ζήτηµα η πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφής και ρητή: Να εναρµονιστούν
και τα δύο αυτά καθεστώτα, ώστε σε ένα παιδί - δικαιούχος της
σύνταξης αυτής που ανέφερα -λόγω θανάτου- εφόσον εργάζεται να µη διακόπτεται επ’ ουδενί η παροχή σύνταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για πολύ λίγο.
Ενδέκατη µεγάλη, επίσης, αδικία και αθεράπευτη: Το µεγαλύτερο πρόβληµα του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την
άντληση νέων πόρων για το ασφαλιστικό σύστηµα από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Ακόµα και η οριακή αύξηση
που θα δουν περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι
σε σύνολο δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων συνταξιούχων, δεν προέρχεται από την προσθήκη νέων πόρων στον
κουµπαρά του συστήµατος, αλλά από την εσωτερική ανακατανοµή του κόστους που πληρώνουν οι ασφαλισµένοι και οι εργοδότες τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από τους κύριους στόχους
ενός κοινωνικού κράτους είναι η αποτελεσµατική, κοινωνικά δίκαιη κατανοµή των οικονοµικών και κοινωνικών πόρων µεταξύ
των πολιτών. Για αυτόν τον λόγο το Κίνηµα Αλλαγής -όπως
έχουµε προαναγγείλει- καταθέτει σειρά διατάξεων, οι οποίες
κατά την άποψή µας αποτελούν απαραίτητα συστατικά για τη
διαµόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσµατικότερου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα, προτείνουµε την επαναχορήγηση κανονικής δέκατης τρίτης σύνταξης και θεσµοθέτηση νέου Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων -ΕΚΑΣ-, την άρση αδικιών για
συνταξιούχους αναπηρίας και χηρείας, την κατάργηση του αυτόµατου µηχανισµού αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης µε βάση το προσδόκιµο ζωής.
Επίσης, προτείνουµε την κατάργηση της Εισφοράς Υγειονοµικής Περίθαλψης επί των επικουρικών συντάξεων, τη ρύθµιση για
οφειλέτες - συνταξιούχους ΙΚΑ ως πατέρες ανηλίκων, τη θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους και µειωµένης σύνταξης γήρατος
ασφαλισµένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, την επέκταση
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο, τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος άνευ ορίου ηλικίας µετά από τα σαράντα έτη υποχρεωτικής, πραγµατικής απασχόλησης, καθώς και
την αναγνώριση κενών διαστηµάτων ασφάλισης και ανεργίας ως
πλασµατικών χρόνων για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ανεξαρτήτως του τελικού φορέα απονοµής σύνταξης.
Τέλος, προτείνουµε τη συνταξιοδότηση των γονέων, συζύγων
και αδελφών αναπήρων και την υπαγωγή στο ΕΤΕΑΠ.
Όλα αυτά εντοπίζονται σε δεκατρείς συγκεκριµένες προτάσεις
µας.
Προτείνουµε, λοιπόν, η δέκατη τρίτη σύνταξη να είναι πλήρης.
Με αυτήν τη διάταξη το Κίνηµα Αλλαγής αναγνωρίζει σε συµβολικό επίπεδο τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν τα τελευταία
χρόνια οι συνταξιούχοι της χώρας µας και επιδιώκει την εν µέρει
αποκατάσταση των αγοραστικών δυνατοτήτων και του βιοτικού
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επιπέδου τους.
Τέλος, αυτή η νοµοθετική πρόταση αποτελεί σοβαρό σήµα
προς όλη την ελληνική κοινωνία, ότι η σταδιακή αποκατάσταση
της κανονικότητας και η έστω µικρή αύξηση του πλούτου της
χώρας διοχετεύεται προς άρση αδικιών και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, που έχουµε τόσο ανάγκη, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Θεσµοθετείται ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα συνταξιούχων δηλαδή το νέο ΕΚΑΣ- και αποκαθίσταται η µεγάλη αδικία που
έχουν υποστεί οι χαµηλοσυνταξιούχοι και έχουν πληγεί ιδιαίτερα
µετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Προτείνουµε, όπως είπαµε, την άρση της αδικίας για τους συνταξιούχους αναπηρίας και χηρείας, την κατάργηση του αυτόµατου µηχανισµού αναπροσαρµογής των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης µε βάση το προσδόκιµο ζωής, µε σηµείο αναφοράς την ηλικία των εξήντα πέντε ετών.
Προτείνουµε την κατάργηση της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ στις
επικουρικές συντάξεις. Η εισφορά αυτή επιβλήθηκε από το τρίτο
µνηµόνιο, του 2015, σε αυτούς τους συνταξιούχους επικουρικής
ασφάλισης, αφαιρώντας, όµως, από αυτούς ένα σηµαντικό
µέρος του εισοδήµατός τους.
Προτείνουµε διάταξη µε την οποία αντιµετωπίζεται η ειδικότερη περίπτωση των οφειλετών οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη
αδυναµία αποπληρωµής οφειλών και άρα σε αδιέξοδο, καθώς
καλούνται να επιστρέψουν εντόκως συνταξιοδοτικές παροχές
που καταβλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΜ και δικαιώθηκαν
σύνταξης γήρατος µετά από αποφάσεις των τοπικών διοικητικών
επιτροπών ως πατέρες ανήλικων παιδιών. Όµως στη συνέχεια τα
διοικητικά δικαστήρια ανακάλεσαν αυτές τις αποφάσεις. Είναι
ένα µεγάλο ζήτηµα, µία µεγάλη αδικία, ένα µεγάλο πρόβληµα
που τους ταλανίζει.
Προτείνουµε τη θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους και µειωµένης σύνταξης γήρατος ασφαλισµένων γυναικών πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ πριν από την 1-1-1993, οι οποίες στις 31-12-2010 είχαν
συµπληρώσει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ηµέρες ασφάλισης,
ταυτόχρονα, όµως, είχαν ανήλικα παιδιά και εντάχθηκαν µέχρι
31-12-2014 στα προγράµµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προτείνουµε την επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο δηµόσιο και σε όλους τους ασφαλισµένους του
ΕΦΚΑ. Δεν νοείται ασφαλισµένοι να έχουν την ίδια εργασία και
να αντιµετωπίζονται διαφορετικά. Είναι η λογική της παραφροσύνης! Ίδια δουλειά, διαφορετική ασφάλιση. Ε, δεν γίνεται αυτό!
Πρέπει αυτό η ελληνική Βουλή να το αντιµετωπίσει κάποια
στιγµή.
Προτείνουµε θέσπιση της διάταξης να συνταξιοδοτούνται µε
σαράντα χρόνια υποχρεωτικής πραγµατικής ασφάλισης, χωρίς
όριο ηλικίας. Επαναλαµβάνω, σαράντα χρόνια δουλειά, πραγµατική ασφάλιση, αλλά χωρίς όριο ηλικίας.
Προτείνουµε τέλος την αναγνώριση των κενών διαστηµάτων
ασφάλισης της ανεργίας σαν πλασµατικά χρόνια για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και τη θεραπεία, κύριε Πρόεδρε, της αδικίας σε βάρος των γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Δηλαδή, εάν το ανάπηρο παιδί ή η
σύζυγος ή η αδελφή αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, ας
µην αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, να πω το εξής: Προτείνουµε την εξαίρεση των
συνταξιούχων του ΝΑΤ απασχολούµενων ως καθηγητές -είναι
ένα θέµα αυτό- στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού από τις περικοπές που έχουν σε περίπτωση απασχόλησης ως συνταξιούχων.
Τέλος, προτείνεται αυτό, για το οποίο έχουµε δεσµευθεί και
έχουµε πει σε όλες τις επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλά, µην µε ξαναευχαριστήσετε τώρα, για δεύτερη φορά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τελείωσε η πρόταση. Τελείωσα,
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κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Προτείνεται η χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης στους
οµογενείς από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης. Και σε αυτό καλούµε την Κυβέρνηση να λάβει θέση.
Είναι προτάσεις συγκεκριµένες, πλήρως αιτιολογηµένες. Τις
είπαν οι φορείς στην επιτροπή και πρέπει να λάβουν απάντηση.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να αναγραφεί στα
Πρακτικά: Ο κ. Μουλκιώτης µίλησε είκοσι λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Λαµίας (δεύτερο
τµήµα). Η Λαµία έχει την τιµητική της σήµερα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον ειδικό αγορητή από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, τον κ. Καραθανασόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µια σηµαδιακή µέρα η 25η Φλεβάρη, γιατί την ίδια ώρα
που η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να ψηφίσει έναν ακόµη νέο αντιασφαλιστικό νόµο και να επιβάλει µια νέα νοµοθετική πρωτοβουλία που θα φέρει την απαγόρευση των διαδηλώσεων,
κλιµακώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αντεργατική και αντιλαϊκή της επίθεση σε όλα τα µέτωπα, η ηγετική οµάδα της ΓΣΕΕ
επιχειρεί να διοργανώσει ένα συνέδριο - παρωδία µε διάτρητες
διαδικασίες εξπρές, µε δεκάδες νόθους αντιπροσώπους, αλλά
και εκπροσώπους της εργοδοσίας σε ένα κλίµα αστυνοµοκρατίας, µε την επιστράτευση των ΜΑΤ, αλλά και του Λιµενικού, για
να περιφρουρήσουν τους νόθους αντιπροσώπους και την ανεκδιήγητη ηγεσία της ΓΣΕΕ. Ένα συνέδριο υπό αστυνοµική κατοχή.
Ένα συνέδριο κλειστό στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους του. Κλειστό στους δηµοσιογράφους, αλλά ανοιχτό στην
Κυβέρνηση, στην εργοδοσία, για να µπορούν να παρεµβαίνουν
ανοιχτά στα συνδικάτα.
Το ότι το συνέδριο πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία
των δυνάµεων καταστολής στην ηγετική οµάδα του Παναγόπουλου, του Καραγεωργόπουλου, του Κιουτσούκη και του Βασιλόπουλου, αποτελεί και την επιβράβευση αυτής της ηγετικής
οµάδας από την Κυβέρνηση για τη στάση, την οποία κράτησαν
απέναντι στο αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο του κ. Βρούτση, το
οποίο χειροκρότησαν και κράτησαν ανοιχτή απεργοσπαστική
στάση. Έτσι, η Κυβέρνηση µε τα ΜΑΤ προσπαθεί να επιβάλει την
αρεστή σε αυτήν, αλλά και στον ΣΕΒ, ηγετική οµάδα στη ΓΣΕΕ.
Με τα ΜΑΤ η Κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τους απαράδεκτους κλειστού τύπου χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων
και των µεταναστών στα νησιά, µετατρέποντάς τους σε φυλακές,
εφαρµογή της αντιµεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επιβεβαιώνεται για ακόµη µια φορά, δηλαδή, ότι ο αυταρχισµός αποτελεί την άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο σταθµός, όπως το χαρακτήρισε ο
Υπουργός της εργοδοσίας µιλώντας το πρωί στην Ολοµέλεια,
αυτήν ακριβώς την αντιλαϊκή πολιτική υπηρετεί. Έτσι, λοιπόν, µε
το σηµερινό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
παίρνει τη σκυτάλη στην κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα
της δηµόσιας ασφάλισης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο Βρούτση έχουµε τη νοµιµοποίηση του
αντιδραστικού και απαράδεκτου νόµου Κατρούγκαλου στο
ασφαλιστικό. Πλέον µπορούµε να µιλάµε για ασφαλιστικό σύστηµα Κατρούγκαλου - Βρούτση. Έναν νόµο Κατρούγκαλου που
τον υποδέχθηκαν οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι
επαγγελµατίες αγρότες µε µαζικές απεργίες, µε συγκεντρώσεις
διαρκείας. Με τις σηµερινές διατάξεις κάνει κάποια µικροµερεµέτια, κάποια σοβαντίσµατα στον νόµο Κατρούγκαλου, διατηρώντας, όµως, στο ακέραιο το αντιδραστικό του περιεχόµενο.
Ένα περιεχόµενο, το οποίο βάζει ταφόπλακα, βάζει τη σφραγίδα
στην κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της δηµόσιας
ασφάλισης, έχοντας στον πυρήνα του την υιοθέτηση του γνω-
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στού τριαξονικού συστήµατος, δηλαδή του συστήµατος Πινοσέτ.
Αυτό είναι ο πυρήνας του νόµου Κατρούγκαλου.
Δεύτερον, το νοµοσχέδιο του κ. Βρούτση νοµιµοποιεί το µαζικό ριφιφί που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων όλα αυτά τα
χρόνια. Οι απώλειες για κάθε συνταξιούχο υπολογίζονται στην
τάξη του 40% µε 50% από τα χρόνια της κρίσης και µετά. Έτσι,
λοιπόν, έχουµε την κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης
τέταρτης σύνταξης, δηλαδή µια απώλεια για τον κάθε συνταξιούχο περίπου 15%. Έχουµε την κατάργηση της κατώτερης σύνταξης µε νόµο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να µην ξεχνιόµαστε,
που από τα 712 ευρώ -492 η κατώτερη σύνταξη συν 220 το ΕΚΑΣ
είναι 712 ευρώ- µέσα σε ένα βράδυ πήγε στα 403 ευρώ. Μείωση
45%. Δηλαδή οι απώλειες για κάθε συνταξιούχο που έπαιρνε την
κατώτερη σύνταξη είναι 319 ευρώ. Και τολµάτε να µιλάτε για
προστασία του συνταξιούχου;
Κατάργηση του οικογενειακού επιδόµατος 10% από τις συντάξεις. Αύξηση των εισφορών ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία από 4% στο 6%
στις κύριες συντάξεις και επιβολή 6% στις επικουρικές συντάξεις
για τις δαπάνες για την υγεία. Τη σφαγή των αναπηρικών συντάξεων, την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Το πάγωµα των συντάξεων
µέχρι το 2023, και πάει λέγοντας. Πάνω απ’ όλα, όµως, και πρώτα
απ’ όλα είναι ο νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων. Από
τα πέντε τελευταία έτη µεταφέρθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης
στο σύνολο του εργάσιµου βίου, µε αποτέλεσµα αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης από 80% -και πάνω από 80% που ήταν σε ορισµένες περιπτώσεις- να πέσει κάτω από 50%.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κυβέρνηση δεν
υπάρχει στην Αίθουσα; Έχει πάει στο Καβούρι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει. Έχει πάει
να προστατεύσει την ηγεσία της ΓΣΕΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παφίλη, ούτε
στο Καβούρι είναι ούτε πουθενά αλλού. Είναι εκεί όπου και οι αυτοκράτορες ενίοτε πηγαίνουν µόνοι τους για δύο, τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Α, είναι όπως ο Παναγόπουλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δηλαδή, τι θα έπρεπε
να γίνει; Δεν υπάρχει άλλος από το Υπουργείο. Ο κ. Μηταράκης
έγινε Υπουργός. Δεν υπάρχει άλλος από το αρµόδιο Υπουργείο.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, κύριε Καραθανασόπουλε, να
διακόψω µέχρι να επανέλθει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει νόηµα σε ώτα
µη ακουόντων. Δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Όπως νοµίζετε εσείς. Πάντως εγώ µπορώ να διακόψω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, µπορώ να προχωρήσω. Αλλά το ένα λεπτό περίπου που φαγώθηκε τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπάρχει θέµα για
ένα λεπτό. Παραπάνω θα είναι ο χρόνος σας, όπως ήταν σε
όλους, πλην του κ. Οικονόµου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οπότε µπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αν και απουσιάζει ο
Υπουργός της εργοδοσίας.
Τι σηµαίνουν, λοιπόν, όλα αυτά; Ποιο είναι το αποτέλεσµα
όλων αυτών; Ότι οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους
όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνάνε τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
θα ρωτήσει κάποιος: Αυτά τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ που χάθηκαν από τους συνταξιούχους, πού πήγαν; Οι απαντήσεις είναι
πολύ απλές: Πήγαν για τη εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους,
για το οποίο δεν ευθύνονται οι συνταξιούχοι ούτε ο λαός. Ευθύνεται το τεράστιο φαγοπότι, το οποίο κάνουν οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι µε την κρατική χρηµατοδότηση και επιδότηση. Οφείλεται
στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µε την οποία τα ασφαλιστικά ταµεία έχασαν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Και οφείλεται
στις διαχρονικές πολιτικές και των προηγούµενων, αλλά και της
σηµερινής Κυβέρνησης, για την ενίσχυση των επιχειρηµατικών
οµίλων.
Τρίτον, µε το νοµοσχέδιο Βρούτση νοµιµοποιείται το τεραστίων διαστάσεων πλιάτσικο, το οποίο έγινε στα αποθεµατικά
των ταµείων. Και τώρα µιλάτε δήθεν για βιωσιµότητα των ταµείων; Αποκαταστήστε το πλιάτσικο που έγινε στα αποθεµατικά,
ένα πλιάτσικο διαχρονικό.
Τράπεζα της Ελλάδος: Στην πρώτη φάση του ασφαλιστικού
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συστήµατος, τότε που κι η αναλογία εργαζοµένων και συνταξιούχων ήταν πολύ ευεργετική. Τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών
ταµείων ήταν κατατεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος µε µηδενικό επιτόκιο, τη στιγµή που ο πληθωρισµός έτρεχε µε 15% και
20%, ο ετήσιος πληθωρισµός. Και τι τα έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος αυτά τα αποθεµατικά; Τα έδινε δάνεια για να ενισχυθούν
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Θυµηθείτε τι κουφάρια επιχειρηµατικών οµίλων και τι «δανεικά κι αγύριστα» υπάρχουν από µια σειρά
µεγάλες επιχειρήσεις, πρωταθλητές εκείνης της εποχής της δεκαετίας του 1970, πόσα χρωστάνε στις τράπεζες, που πλέον δεν
µπορούν και να τα πληρώσουν, πόσα χρωστάνε στα ασφαλιστικά
ταµεία, πόσα χρωστάνε στην εφορία οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Δεύτερον, µέσα από το τεράστιο κραχ και τη µαζική απώλεια
που είχαν τα αποθεµατικά που είχαν τοποθετηθεί σε µετοχές,
τζογάρονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε το κραχ επί κυβέρνησης Σηµίτη.
Τρίτον, µέσα από το κούρεµα των κρατικών οµολόγων για το
γνωστό PSI. Όλα αυτά είναι δεκάδες δισεκατοµµύρια που χάθηκαν από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων.
Αλλά, επίσης, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ξεχνιούνται. Πού πήγαν τα αποθεµατικά του επικουρικού ταµείου της
ΔΕΗ; Δόθηκαν πεσκέσι για να ιδιωτικοποιηθεί και να µετατραπεί
σε ανώνυµη εταιρεία η ΔΕΗ. Χάθηκαν κι αυτά για τους εργαζοµένους, στο όνοµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της στήριξης
της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Έτσι λοιπόν το σύνολο των αποθεµατικών που έχουν
κλαπεί, εµείς λέµε ότι πρέπει να επιστραφεί και πρέπει να επιστραφούν όλα από το κράτος, να πληρώσει το κράτος, να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, να πληρώσουν οι τράπεζες για όλα αυτά
που χάθηκαν όλες αυτές τις δεκαετίες από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Έτσι λοιπόν, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, παρά τις
προσπάθειες τις απέλπιδες του Υπουργού της εργοδοσίας να
κάνει το µαύρο άσπρο, η πραγµατικότητα δεν κρύβεται. Με το
σηµερινό νοµοσχέδιο θωρακίζεται ακόµη περισσότερο η συνεχής καρατόµηση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι φέτος από τον κρατικό προϋπολογισµό για το 2020 προβλέπεται στον προϋπολογισµό του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος µείωση των δαπανών για
συντάξεις κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ, από 29.142.000.000
ευρώ που ήταν η δαπάνη για τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, του 2019, το 2020 προβλέπεται να διατεθούν 28.950.000.000
ευρώ. Αλλά κι η αναλογιστική αρχή, µε την αναλογιστική µελέτη
που έβγαλε, είναι πολύ αποκαλυπτική. Τι λέει; Ότι το 2020 το σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης ανέρχεται στο 14,6% του
ΑΕΠ και αυτό πρέπει να µειωθεί µέχρι το 2070 στο 11,9%, δηλαδή συνεχής µείωση των συντάξεων. Έτσι το σύστηµα γίνεται
βιώσιµο, µε βάση την αναλογιστική µελέτη, όσο θα συνεχίζει να
υπάρχει το µόνιµο τσεκούρι στις συντάξεις, µε τις συνεχείς µειώσεις. Προβλέπει επίσης η αναλογιστική µελέτη αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης, το οποίο µπορεί να φτάνει µε βάση και
το προσδόκιµο όριο ζωής µέχρι και τα εβδοµήντα χρόνια, µέχρι
το 2066. Δηλαδή θα δουλεύουν µέχρι τα βαθιά γεράµατα. Και βεβαίως προβλέπεται η συνεχής µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης από 5,3%, που είναι σήµερα, φέτος, στο 3,1% το 2070.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται στο νοµοσχέδιο η αύξηση κατά 20%
των ασφαλιστικών εισφορών για το 80% των αυτοαπασχολούµενων, των επαγγελµατιών και των αγροτών, που ήταν σήµερα στην
κατώτερη κλίµακα ασφάλισης. Γιατί αυτή η κατώτερη κλίµακα
αυξάνεται και πηγαίνει στα 220 ευρώ, αύξηση δηλαδή 19% για
την ακρίβεια.
Αλλά και ταυτόχρονα στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και νέα «δωράκια» προς το κεφάλαιο, όπως είναι η µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, υιοθετώντας την απαίτηση του ΣΕΒ περί µείωσης του
λεγόµενου µη µισθολογικού κόστους, και βεβαίως ο κατάλογος
έχει και συνέχεια.
Αλλά, όµως, ποια είναι η βασική αιτία των ανατροπών στο σύστηµα το ασφαλιστικό διαχρονικά, ιδιαίτερα τη δεκαετία του
1990 µέχρι σήµερα; Είναι µήπως η αναλγησία των διαφόρων
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Υπουργών και των κυβερνήσεων; Και αυτό µπορεί να είναι, αλλά
άλλη είναι η αιτία. Είναι οικονοµικοί οι λόγοι και αυτοί βεβαίως
δεν έχουν να κάνουν ούτε µε τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος ούτε µε το δηµογραφικό πρόβληµα. Αυτές είναι οι
επιπτώσεις. Η αιτία πού βρίσκεται; Η αιτία βρίσκεται ακριβώς
στις τεράστιες ανατροπές που έγιναν στην αγορά εργασίας, βρίσκεται στην απαίτηση των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών και των µεγαλεµπόρων για πολύ φθηνούς εργαζόµενους, για εργαζόµενους χωρίς συλλογικά δικαιώµατα για να
θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Άλλωστε είναι τυχαίο ότι η βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων δένεται µε το διαχρονικό πλιάτσικο που έγινε στα αποθεµατικά; Είναι τυχαίο ότι η βιωσιµότητα δένεται µε τις ανατροπές
στην αγορά εργασίας, όπου κυριαρχεί η ευελιξία, κυριαρχεί η
µερική απασχόληση, η µείωση στους µισθούς, στον κατώτερο,
στον µέσο µισθό, η ανεργία η οποία καλπάζει, νόµιµη και παράτυπη, αλλά και επίσης η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας; Και όλα αυτά, όλες αυτές οι ανατροπές στην αγορά
εργασίας έχουν γίνει για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρηµατικών οµίλων, γιατί θέλουν φθηνό εργαζόµενο χωρίς
δικαιώµατα. Αλήθεια πώς µπορεί ένας νέος άνθρωπος µε 300350 ευρώ να δηµιουργήσει οικογένεια; Αυτή είναι η επίπτωση στο
δηµογραφικό πρόβληµα, οι συνθήκες διαβίωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας της νέας γενιάς.
Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, τι θυµίζετε µε όλα αυτά τα οποία
ισχυρίζεστε όλοι, και η Νέα Δηµοκρατία, και το Κίνηµα Αλλαγής,
και ο ΣΥΡΙΖΑ; Ζητάτε την επιείκεια του δικαστηρίου όπως έκανε
αυτός που σκότωσε τον πατέρα του, γιατί είναι ορφανός. Λεηλατήσατε τη ζωή της εργατικής τάξης και σήµερα ζητάτε επιείκεια για το πώς µπορούµε να αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα.
Όµως µια ζωή θα πληρώνουν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα, και στο απυρόβλητο και µε νέες παροχές θα µένει το κεφάλαιο και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Έτσι λοιπόν οι ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα πάνε
χέρι-χέρι µε τις ανατροπές στην αγορά εργασίας και η συνέχεια
θα είναι δυσοίωνη, γιατί η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων είναι αυτή που
τσακίζει τα εργατικά δικαιώµατα, είναι αυτή που τσακίζει τη ζωή
της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούµενων, των εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών και µεσαίων αγροτών. Να, λοιπόν, αυτές
ακριβώς οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων απαιτούν όλο
και µικρότερη κρατική χρηµατοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταµεία και όλο και µεγαλύτερη χρηµατοδότηση στους επιχειρηµατικούς οµίλους και στο κρατικό χρέος. Αυτή η ανταγωνιστικότητα
απαιτεί την πλήρη απαλλαγή των εργοδοτών από τις εργοδοτικές εισφορές, στο όνοµα της µείωσης του µη µισθολογικού κόστους.
Αυτή είναι επί της ουσίας η βάση του τριαξονικού συστήµατος,
ένας δηµόσιος πυλώνας όπου θα παρέχει συντάξεις προνοιακού
χαρακτήρα, συντάξεις φτώχιας δηλαδή. Ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός για τα έργα και τις ηµέρες του νόµου Κατρούγκαλου
και του νόµου Βρούτση, µετά από τριάντα χρόνια εργασία και
εννιά χιλιάδες ένσηµα, κι αν έχει όλα αυτά, και τα τριάντα χρόνια,
µέσο µισθό 1.000 ευρώ, ποια είναι η σύνταξη που αναλογεί στα
1.000 ευρώ εργασίας; Είναι 264 ευρώ, που µαζί µε την εθνική
σύνταξη θα φτάσει τα 647 ευρώ. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσµά σας, 264 ευρώ αναλογούν σε τριάντα χρόνια εργασίας και
1.000 ευρώ µέσο µισθό και τα τριάντα αυτά χρόνια εργασίας. Και
µετά λέτε ότι πάτε να αποκαταστήσετε τις τεράστιες αδικίες
στους ασφαλισµένους και στους συνταξιούχους; Αυτή η ζωή
τους περιµένει.
Έτσι λοιπόν, απέναντι σε αυτόν τον δηµόσιο πυλώνα, ο οποίος
παρέχει συντάξεις φτώχιας, συντάξεις πείνας, µετατρέπονται σε
ελκυστικούς οι άλλοι δύο πυλώνες, των επαγγελµατικών ταµείων
και της ιδιωτικής ασφάλισης, που βασίζονται πάνω στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, που αποτελούν τοµείς της ιδιωτικής οικονοµίας και της ιδιωτικής ασφάλισης. Τα αποτελέσµατα είναι
γνωστά. Η «ENRON» µε το επαγγελµατικό της ταµείο, που έχασαν µερικές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι το σύνολο των
συνταξιοδοτικών τους αποδοχών.
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Κι αν λέτε ότι αυτά είναι «παλιά, ξινά σταφύλια», εδώ πέρα
υπάρχει δηµοσίευµα του Σαββάτου της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για την «THYSSENKRUPP». Πόσα χρωστάει; Χρωστάει µερικά δισεκατοµµύρια ευρώ στο επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό
ταµείο των εργαζοµένων. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά και στην ιδιωτική ασφάλιση, µε τη χρεοκοπία δεκάδων
µεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη
της Γης. Ήδη εδώ οι ασφαλισµένοι της «ΑΣΠΙΣ» διεκδικούν δεκάδες χρόνια τώρα να πάρουν πίσω όλα αυτά τα οποία είχανε
δώσει, αλλά πουθενά. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όλες αυτές
οι ανατροπές γίνονται ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρξει, να δοθεί
κίνητρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να εµπορευµατοποιήσουν ακόµη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες.
Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών
έσπευδε να υιοθετήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών οδηγιών που
διευκόλυναν τη δράση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών,
αλλά και ο σηµερινός Υπουργός της εργοδοσίας, ο κ. Βρούτσης,
σε πρόσφατη δήλωσή του είχε πει ότι θα πρέπει η επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να είναι τα κίνητρα που
θα δοθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να προχωρήσουν τα οµαδικά συµβόλαια.
Έτσι, λοιπόν, πυρήνας όλων αυτών είναι η λογική της ανταποδοτικότητας, ο αντιδραστικός αυτός χαρακτήρας, είναι το βάρβαρο, το καπιταλιστικό σύστηµα που παρά τις τεράστιες
δυνατότητες που έχει µε την επιστήµη, την τεχνολογία, µε την
παραγωγικότητα της εργασίας, αναγκάζει τους εργαζόµενους,
τους συνταξιούχους, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, να ζουν όλο και
µε λιγότερα κάθε χρόνο που περνάει, για να συσσωρεύεται ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος σε όλο και λιγότερα χέρια.
Και, βεβαίως, η απάντηση δεν µπορεί να είναι άλλη παρά ο κόσµος, η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούµενοι, η φτωχή και µεσαία αγροτιά, η νεολαία των λαϊκών στρωµάτων και οι γυναίκες
να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων αναγκών, να συγκρουστούν µε αυτό το σύστηµα που γεννά
φτώχεια, εξαθλίωση µε τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος, για να ανοίξουν τον δρόµο για τον σοσιαλισµό και την
ικανοποίηση των αναγκών τους.
Έτσι, λοιπόν, απάντηση στο αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο, µια
νέα, µια ακόµη απάντηση στο αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο Βρούτση, πρέπει να δοθεί στις 27 του Φλεβάρη, την Πέµπτη, στις συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, για
να διεκδικηθεί από το σύνολο των εργαζόµενων και των συνταξιούχων η αποκατάσταση των απωλειών που είχαν οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια, η αποκατάσταση της δέκατης τρίτης και
δέκατης τέταρτης σύνταξης για όλους, οι αυξήσεις των συντάξεων που πρέπει να πάνε χέρι-χέρι µε την αύξηση στον κατώτερο
µισθό, η µείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα εξήντα χρόνια
για τους άντρες και στα πενήντα πέντε για τις γυναίκες. Είναι ρεαλιστικό, γιατί η παραγωγικότητα της εργασίας έχει πολλαπλασιαστεί χάρη στη νέα τεχνολογία. Και, βεβαίως, να επιστραφεί
το σύνολο των αποθεµατικών για να πληρώσει, επιτέλους, το
κράτος και η εργοδοσία για τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια, µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να αποκτήσει δύναµη
στη δύναµή της, για να τα ανατρέψει όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση, ο συνάδελφος κ. Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε την πικρή αλήθεια ότι για την πληρωµή των συντάξεων οι κυβερνήσεις µας,
λόγω κυρίως της κακοδιαχείρισης και της ανικανότητάς τους,
παρέδωσαν την Ελλάδα στα νύχια της τρόικας, την χρεοκόπησαν, την υποθήκευσαν, την ξεπουλούν και καταδίκασαν στην εξορία πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά µας. Ενώ σήµερα τις
χρηµατοδοτούν, µεταξύ άλλων, µε την αύξηση των εισφορών της
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υποχρεωτικής βασικής κατηγορίας στα 220 ευρώ, από 185 ευρώ
σήµερα. Η κατηγορία αυτή θεωρείται πως αφορά το 83% των αυτοαπασχολούµενων που αποτελούν το 35% των εργαζοµένων
στην Ελλάδα, άρα περί τους ένα εκατοµµύριο διακόσιους χιλιάδες εργαζόµενους από τους οποίους το ΕΦΚΑ θα εισπράξει
πάνω από 40 εκατοµµύρια ευρώ.
Ουσιαστικά, λοιπόν, από τη µία πλευρά δίνονται παραπάνω
χρήµατα µε το νοµοσχέδιο σε κάποιες κατηγορίες, ενώ από την
άλλη αφαιρούνται περισσότερα από άλλες, όπως τεκµηριώνεται
από τη διαβεβαίωση της Κυβέρνησης πως δεν θα έχει δηµοσιονοµικό κόστος, µε εξαίρεση τα αναδροµικά που θα επιβαρύνουν
όµως τον προϋπολογισµό και άρα όλους εµάς τους Έλληνες.
Συνεχίζοντας, θέλω να τονίσω πως ο µοναδικός τρόπος να ξεφύγει η Ελλάδα από την κρίση που βαθαίνει καθηµερινά και να
δοθούν αυξήσεις, όχι εις βάρος οµάδων που δεν ενδιαφέρουν
τα κόµµατα –οι συνταξιούχοι λόγω του αριθµού τους ενδιαφέρουν τα κόµµατα- είναι η ανάπτυξη. Εν προκειµένω όλες οι
χώρες που είχαν βυθιστεί σε µία τόσο µεγάλη ύφεση στο παρελθόν, χάνοντας περί το 25% του ΑΕΠ τους όπως η Ελλάδα, συν
το 10% που αναπτύχθηκαν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά µέσο όρο, όταν επανήλθαν είχαν ρυθµούς ανάπτυξης πάνω από 4% έως 5% για πολλά χρόνια. Εποµένως, συµπεραίνεται εύκολα ότι η Ελλάδα δεν έχει επανέλθει όσα και αν
λέγονται.
Δυστυχώς η Ελλάδα, λοιπόν, δεν τα κατάφερε, λόγω του τεράστιου δηµοσίου χρέους της που παρά τη διαγραφή συνεχίζει
να βρίσκεται στο 180% του ΑΕΠ της έναντι κάτω από 130% το
2010. Σε απόλυτα µεγέθη στα 356 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως
ανακοινώθηκε πρόσφατα, τεκµηριώνοντας πως συνεχίζεται η
ανοδική του πορεία, έναντι, περίπου, 300 δισεκατοµµυρίων ευρώ
πριν από δέκα χρόνια. Ακόµη χειρότερα είναι στο συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του εξωτερικό, οπότε η χώρα µας εξαρτάται
απόλυτα από τους ξένους δανειστές της και είναι έρµαιο των διαθέσεών τους, οικονοµικών διαθέσεων, γεωπολιτικών και µεταναστευτικών. Γι’ αυτό ακριβώς βλέπουµε ότι όλες οι κυβερνήσεις
από το 2009 και µετά εφαρµόζουν το ίδιο ακριβώς, επειδή αυτές
δεν κυβερνούν.
Επίσης, λόγω του τροµακτικού κόκκινου ιδιωτικού τους χρέους, το οποίο είναι µοναδικό στην παγκόσµια ιστορία. Στα 330
δισεκατοµµύρια ευρώ µαζί µε τις επιβαρύνσεις ή πάνω από το
170% του ΑΕΠ έναντι ενός ποσοστού της τάξης του 10% το
2010, ενώ συνεχίζει να αυξάνεται, όπως για παράδειγµα απέναντι
στο δηµόσιο, και εννοούµε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δίδυµο αυτό πρόβληµά µας σε συνδυασµό µε την πολιτική
λιτότητας και µε τα µνηµόνια που εφαρµόζονται δεν µας επιτρέπει να αναπτυχθούµε όπως θα έπρεπε, γεγονός που τεκµηριώνεται από τις ακαθάριστες, πάγιες επενδύσεις που συνεχίζουν
να βρίσκονται στο 50% των τελευταίων δέκα ετών, όπως φάνηκε
και από το τελευταίο τρίµηνο του 2019, που παρέµειναν υποτονικές, ελπίζοντας να αυξηθούν στο πρώτο τρίµηνο του 2020, αν
και δεν το βλέπουµε.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, χωρίς ζήτηση δεν αυξάνονται οι επενδύσεις, στις
οποίες δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνει κανείς το ξεπούληµα των
υφισταµένων επιχειρήσεων, ενώ είµαστε ήδη αντιµέτωποι µε µία
σειρά εξελίξεων που δεν είναι καθόλου θετικές ούτε για τον τουρισµό ούτε για τις εξαγωγές µας.
Οι κυριότερες από αυτές είναι το Brexit, είναι η χρεοκοπία της
«THOMAS COOK», η χαµηλή ανάπτυξη της Ευρώπης µόλις κατά
0,1% στο τέταρτο τρίµηνο του 2019, η πιθανή παγκόσµια ύφεση
λόγω του κινεζικού ιού και των ληξιπρόθεσµων οφειλών της
Κίνας ύψους 290 δισεκατοµµυρίων ευρώ µόνο για το 2020 καθώς
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επίσης η τουρκική επιθετικότητα. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει
υπολογίσει η Κυβέρνηση. Είναι κάτι που θεωρούµε εντελώς
ανεύθυνο ειδικά όσον αφορά την αναλογιστική µελέτη.
Η Ελλάδα δεν έχει, όµως, µόνο αυτά τα προβλήµατα αφού ένα
ακόµη επιπλέον είναι το δηµογραφικό, το οποίο εµποδίζει µε τη
σειρά του την ανάπτυξη µεταξύ άλλων λόγω του ότι επιδεινώνει
τον δείκτη εξάρτησης που είναι αρνητικός στην Ελλάδα, σηµειώνοντας πως µε τον δείκτη εξάρτησης µετράται η δυνατότητα
ανάπτυξης µιας χώρας µε κριτήριο τον πληθυσµό καθώς επίσης
και τον αριθµό των εργαζοµένων.
Στην Ελλάδα ο δείκτης εξάρτησης είναι προβληµατικός, µε την
έννοια πως δεν εξασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη στην οικονοµία
ούτε τη συντήρηση των µη εργαζοµένων από τους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Είναι προφανές, λοιπόν, πως η Ελλάδα ακόµη και µε τον δείκτη
εξάρτησης της αναλογιστικής µελέτης, ο οποίος χρησιµοποιεί
µία τελείως διαφορετική µέθοδο από αυτή της Γερµανίας και θα
τον καταθέσω στα Πρακτικά, δεν είναι δυνατόν να έχει βιώσιµη
ανάπτυξη, δηλαδή, µακροπρόθεσµα σταθερή ακόµη και αν υποθέσουµε πως θα διενεργούνταν επενδύσεις. Το τελευταίο είναι
κάτι που δεν πρόκειται να συµβεί εάν δεν επιλυθεί το πρόβληµα
του δηµοσίου και κόκκινου ιδιωτικού χρέους έτσι ώστε να αποκατασταθεί η πιστοληπτική ικανότητα και των δύο τοµέων, καθώς
επίσης όσο οι τράπεζες ευρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζοντας, το τέταρτο µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας είναι
το συνταξιοδοτικό, σηµειώνοντας πως σε σχέση µε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών άνω των εξήντα ετών πρώτη έρχεται η Ιαπωνία µε 30%, ακολουθεί η Ιταλία µε 27%, η Γερµανία µε 26%
και η Φινλανδία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Πορτογαλία µε 25%. Το
µεγάλο πρόβληµα που παρουσιάζεται εδώ αφορά τις συντάξεις
στις οποίες οφείλει να προσθέσει κανείς τα έξοδα υγειονοµικής
περίθαλψης, ενώ κορυφώνεται σε εκείνες τις χώρες που συνδυάζουν υψηλά επίπεδα γήρανσης µε µεγάλο ποσοστό ανεργίας.
Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι στην Ελλάδα η κατάσταση είναι
δραµατική αφού έχει µακράν τη µεγαλύτερη ανεργία από όλες
τις παραπάνω χώρες.
Εν προκειµένω η Ελλάδα έχει τη χειρότερη αναλογία συνταξιούχων προς εργαζοµένους αφού σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν µόλις 1,85 εργαζόµενοι -άτοµα σε ηλικία εργασίας, για να
είµαστε πιο ακριβείς- σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη για
το 2018 που, όµως, χρησιµοποιεί το σύνολο του εργατικού δυναµικού και όχι µόνο τους εργαζόµενους.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όπως φαίνεται δεν είναι εύκολο να χρηµατοδοτούν 1,85 άτοµα
σε ηλικία εργασίας έναν συνταξιούχο. Κάποια στιγµή οφείλουµε
να το καταλάβουµε και να βρούµε πραγµατικές λύσεις για τα
προβλήµατά µας.
Κλείνοντας τη γενικότερη περιγραφή µας, ο σκοπός που αναφέραµε τα παραπάνω είναι να συνειδητοποιήσουµε τι ακριβώς
συµβαίνει στην πατρίδα µας, χωρίς να επικεντρωνόµαστε σε περιττές λογιστικές διαπιστώσεις, έτσι ώστε να είµαστε ρεαλιστές
και να µην αεροβατούµε απαιτώντας πράγµατα που δεν γίνονται,
ειδικά όσον αφορά το ασφαλιστικό, υπό τις σηµερινές προϋποθέσεις, δηλαδή µε τόσο υψηλό και κόκκινο ιδιωτικό χρέος, µε το
δηµογραφικό πρόβληµα στο ζενίθ, µε έναν τέτοιο δείκτη εξάρτησης και µε µια τέτοια αναλογία εργαζοµένων προς τους συνταξιούχους, πόσω µάλλον εντός της πολιτικής των µνηµονίων
που έχει κοστίσει πάνω από ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ στην Ελλάδα. Με απλά λόγια, είναι ουτοπικό να περιµένουν οι Έλληνες
σοβαρές αλλαγές στο ασφαλιστικό και αυξήσεις όσο διαρκούν
τα µνηµόνια, δηλαδή τουλάχιστον ως το 2060.
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Στο νοµοσχέδιο τώρα όπου η Κυβέρνηση αποσκοπεί στο εξής,
στην ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, στο e-ΕΦΚΑ, όπως το χαρακτηρίζει. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στο πρώτο, δεύτερο και τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου, όπου παρουσιάζεται ως µια
συνταρακτική µεταρρύθµιση, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια πάρα πολύ απλή διαδικασία αφού η ενοποίηση των
ασφαλιστικών ταµείων καλώς ή κακώς έχει ήδη γίνει και δεύτερον, στην αναπλήρωση κάποιων απωλειών που είχαν οι συνταξιούχοι κατά την τελευταία µεταρρύθµιση, οι οποίες, όµως,
αποτελούν µικρό µόνο µέρος των τεράστιων απωλειών τους στα
χρόνια των µνηµονίων, ενώ, δυστυχώς, θα είναι εις βάρος άλλων
κοινωνικών οµάδων µε λιγότερη πολιτική επιρροή, αφού το ποσό
που µοιράζεται παραµένει σχεδόν το ίδιο, 200 εκατοµµύρια λιγότερα για να είµαστε ακριβείς.
Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις αναφέρονται στο τρίτο µέρος,
στα άρθρα από 19 ως 49, όπου καλύπτονται θέµατα δηµοσίων
υπαλλήλων, στρατιωτικών, αγροτών και ιδιωτών, ελευθέρων
επαγγελµατιών ή µισθωτών. Θεωρούµε ότι είναι το µέρος του νοµοσχεδίου που έχει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στον βαθµό που
επηρεάζει την οικονοµική πολιτική και την δηµοσιονοµική εικόνα
της χώρα µας, κυρίως, βέβαια, τους πολίτες. Όµως, οι διορθώσεις αυτές φαίνεται πως αφορούν µόνο µειώσεις που έκρινε αντισυνταγµατικές το Σ.τ.Ε., όχι όλες. Σε άλλες, όπως για
παράδειγµα ο δέκατος τρίτος και ο δέκατος τέταρτος µισθός
διαπιστώθηκε πως υπερίσχυσε η λογική του ταµιευτικού συµφέροντος του δηµοσίου, όπως το είπε η κ. Σακελλαροπούλου, η σηµερινή Πρόεδρός µας σε οµιλία της κατά την παρουσίαση
βιβλίου του κ. Βενιζέλου που είναι από τους συµµετόχους της
χρεοκοπίας της Ελλάδας, εννοώντας, προφανώς, τη δηµοσιονοµική επιβάρυνση.
Είναι πάντως ασφαλώς θετικό το ότι δεν υιοθετούνται οι µειώσεις του µεσοπρόθεσµου, κάτι που µε βάση την αξιολόγηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Νοέµβριο του 2018 θα οδηγούσε σε σηµαντική αύξηση της φτώχειας στους ηλικιωµένους.
Επιφυλασσόµαστε, βέβαια, και εδώ σχετικά µε ενδεχόµενα ανταλλάγµατα που έδωσε η Κυβέρνηση, θυµίζοντας πως στο παρελθόν είχε αναφερθεί από τον κ. Γεωργιάδη και από τον κ. Δ.
Καµµένο πως οι συντάξεις ανταλλάχθηκαν µε την παράδοση του
ονόµατος της Μακεδονίας, ενώ από άλλους µε τη µη διεκδίκηση
των γερµανικών αποζηµιώσεων. Εµείς, βέβαια, πιστεύουµε πως
το αντάλλαγµα για την προδοσία της Μακεδονίας, που δυστυχώς
ήδη ξεχάστηκε -ένα από τα µεγάλα ελαττώµατά µας είναι πως
είµαστε επιλήσµονες, οπότε καταδικασµένοι να πληρώνουµε συνεχώς τα ίδια λάθη µας- είναι η επιµήκυνση των 96 δισεκατοµµυρίων ευρώ που µας δόθηκε την ίδια χρονική περίοδο.
Σύµφωνα τώρα µε τα στοιχεία της EUROSTAT του 2015 οι συνταξιοδοτικές δαπάνες στην Ελλάδα ήταν στο 17,8% του ΑΕΠ στο
υψηλότερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς λόγω
της τεράστιας πτώσης του ΑΕΠ µας, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στο 12,8%. Προβλέπεται δε σύγκλιση µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάθος χρόνου, περίπου στο 2070 είτε
µε τη µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας, που όµως τα
προβλήµατα που αναφέραµε στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη, είτε
µε το πάγωµά τους που είναι το πιο πιθανό.
Η µέση σύνταξη στην Ελλάδα εκτιµούνταν το 2015 στα 882
ευρώ, 713 ευρώ κύρια και 169 ευρώ επικουρική -το καταθέτω
στα Πρακτικά-, όταν στην Ευρώπη κυµαίνονταν από 250 ευρώ
µηνιαία έως 1.600 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην Πορτογαλία ήταν 833 ευρώ, στην Ισπανία 1.020 ευρώ,
στη Λιθουανία 242 ευρώ, στη Σλοβακία 408 ευρώ, στην Πολωνία
504 ευρώ, στη Γαλλία 1.032 ευρώ -συν από 25% έως 50% επικουρική, ειδικά για τη Γαλλία-, ενώ στη Δυτική Γερµανία από
1.576 ευρώ για τους άνδρες και 1.302 ευρώ για τις γυναίκες –
υπάρχει µεγάλη διαφορά εκεί-, ενώ στην πρώην Ανατολική Γερµανία από 1.303 ευρώ για τους άνδρες και ως 1.219 ευρώ για τις
γυναίκες.
Όµως το θέµα του ύψους των συντάξεων δεν µπορούµε να το

10348

κρίνουµε µόνο του, δηλαδή χωρίς να αναλύσουµε και άλλες παραµέτρους, όπως το πολύ υψηλό ποσοστό των εισφορών που
φθάνουν στο 44% -από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωσητο κόστος των παροχών, το κόστος ζωής, την ηλικία συνταξιοδότησης, το προσδόκιµο ζωής και ούτω καθεξής. Για παράδειγµα, η Ιρλανδία έχει το χαµηλότερο ύψος σύνταξης, αλλά και
το χαµηλότερο ποσοστό εργοδοτικών εισφορών, ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις φαίνεται πως διαχρονικά επιλέγουν το αντίθετο,
προφανώς για κοµµατικούς λόγους.
Οφείλουµε να σηµειώσουµε πάντως εδώ πως οι συνταξιούχοι
έχουν χάσει µεγάλα ποσά τα τελευταία χρόνια µε τις µνηµονιακές µειώσεις και µε την εσωτερική αποτίµηση, όπως και τα ταµεία από το PSI, µε το οποίο χρεοκόπησε η Ελλάδα.
Οι µειώσεις µεταξύ 2010 και 2015 ανέρχονταν από 20% έως
50% για τις υψηλές συντάξεις. Ενδεικτικά, δε, το σύνολο των µειώσεων που ήταν από επίδικες έως αντισυνταγµατικές υπολογίστηκαν από τον κ. Πετρόπουλο ότι ανέρχονταν στα 67
εκατοµµύρια ευρώ.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως σύµφωνα µε µελέτη της Αντιπροέδρου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κ. Μαριάννας Παπαµιχαήλ µε τον τίτλο «Ακτινοσκόπηση ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων µε τον δείκτη
ανταποδοτικότητας συντάξεων» η γενική ανταποδοτικότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή συντάξεις προς εισφορές για
όλους τους ασφαλισµένους από 150% που ήταν το 2011 –είναι
καλά να λέµε την αλήθεια- έπεσε στο 121% το 2014, στο 101%
το 2016 και αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω στο 89% το 2019,
δηλαδή το 2011 από τα 100 ευρώ κρατήσεις εισέπραττε κανείς
σύνταξη 150 ευρώ, κάτι που φυσικά δεν είναι βιώσιµο, ενώ το
2016 από τα 100 ευρώ µόλις 89 ευρώ, βρεθήκαµε στην αντίθετη
πλευρά. Δεν θα ήταν, λοιπόν, υπερβολή να πει κανείς πως οι γονείς σπατάλησαν τις συντάξεις των παιδιών τους, επιπλέον µε τις
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, όπως για παράδειγµα στην Ολυµπιακή µε ηλικία λίγο µεγαλύτερη των σαράντα ετών και από πολλές άλλες περιπτώσεις.
Ουσιαστικά πάντως το νοµοσχέδιο καλύπτει αυτούς που έχουν
περισσότερα από τριάντα συντάξιµα έτη, οπότε ενδεχοµένως η
Κυβέρνηση θέλησε να µοιράσει ένα φιλοδώρηµα σκεπτόµενη πονηρά και υπολογίζοντας ότι δεν θα αποδίδει για πολλά χρόνια
αυτή την αύξηση, ειδικά λόγω της συνήθους µείωσης του προσδόκιµου ζωής από την πολιτική των µνηµονίων.
Υπενθυµίζω εδώ ότι στην Ρωσία µειώθηκε δέκα χρόνια το
προσδόκιµο ζωής όταν ήταν στο ΔΝΤ. Επίσης, υπενθυµίζουµε
εδώ τη δήλωση του κ. Τσίπρα σύµφωνα µε την οποία δεν έχει
νόηµα να µειωθούν οι συντάξεις σε αυτούς που είναι πάνω από
εβδοµήντα ετών.
Με το άρθρο 46 του σχεδίου νόµου οι ασφαλιστικές εισφορές
των µισθωτών πλήρους απασχόλησης µειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες µονάδες, κάτι που ανήκει στα θετικά του νοµοσχεδίου,
όπως η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων µε το άρθρο 44
στα επίπεδα που ήταν πριν από τις περικοπές του Ιουνίου του
2016, όµως, αυτές οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις λογικά
θα πρέπει να καλυφθούν, ενώ, όπως αναφέραµε, θεωρείτε πως
το νοµοσχέδιο θα είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο.
Απορούµε, λοιπόν, πώς θα συµβεί το θαύµα, ενώ περιµένουµε
να επιβεβαιωθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Όσον αφορά τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολουµένους, είναι θετικό ότι τους δίνεται η δυνατότητα µηνιαίας εισφοράς 93 ευρώ από την έναρξη ασκήσεως του
επαγγέλµατος µε το άρθρο 35.
Συνεχίζοντας µε το άρθρο 32, οι ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ, που
ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες, µισθωτού ή αυτοτελώς απασχολουµένου ή ελεύθερου επαγγελµατία ή επάγγελµα υπαγόµενο στην ασφάλιση του
πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκούµενη επαγγελµατική
δραστηριότητα τις προβλεπόµενες νέες ασφαλιστικές εισφορές
ως το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Στα θετικά της διά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταξης είναι ότι καταργείται η υποχρεωτική ασφάλιση για τα µπλοκάκια, όταν ο ασφαλισµένος είναι µισθωτός. Δηλαδή, δίνεται η
δυνατότητα επιλογής από ποια ασφαλιστική εισφορά θα καλύπτεται.
Ως προς την απασχόληση των συνταξιούχων τώρα στο άρθρο
27, έχω να πω τα εξής. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ µπορούν να
εργαστούν µε µείωση 30% της σύνταξής τους, αλλά θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Είναι θετική βέβαια η
δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων, αλλά το θέµα της
παράλληλης είσπραξης της σύνταξης ή µέρους αυτής, θα πρέπει
να µελετηθεί περισσότερο. Εκτός αυτού, προβληµατίζει σε µία
χώρα που µαστίζεται από την ανεργία ειδικά των νέων, οπότε
πρόκειται για µία αµφιλεγόµενη διάταξη.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στον αγρότη
συνταξιούχο να µπορεί να εργάζεται και να λαµβάνει το 100%
της σύνταξής του, όταν το εισόδηµά του δεν υπερβαίνει τα
10.000 ευρώ. Θεωρούµε ότι η διάταξη είναι θετική για τους αγρότες και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα καλύπτονται
κάποιες ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων όπως ΑΜΕΑ, λογοτέχνες και πολεµικές συντάξεις.
Τέλος, θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σε δύο θέµατα: στη δέκατη τρίτη σύνταξη και στα αναδροµικά, σε παροχές
δηλαδή που µπορεί να είναι δίκαιες, αλλά µάλλον δεν θα δοθούν
επειδή είτε δεν υπάρχουν χρήµατα, είτε δεν συµφωνούν οι δανειστές. Αυτοί κυβερνούν την Ελλάδα στο εξής πλαίσιο:
Πρώτον, συντάξεις. Ο κ. Γεωργιάδης είπε πρόσφατα πως δεν
υπάρχουν χρήµατα για τη δέκατη τρίτη σύνταξη, δηλαδή για το
µερικό επίδοµα που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, όταν ο κ. Μητσοτάκης µετά τις εκλογές διαβεβαίωνε ότι θα µονιµοποιούνταν. Με
το άρθρο 47 του παρόντος διαπιστώνεται ότι θα καταβληθεί µεν
φέτος, αλλά ότι µετά θα επαφίεται στις εκάστοτε υπουργικές
αποφάσεις και διαθέσεις, υποθέτουµε ανάλογα µε τις ταµειακές
δυνατότητες και τις διαθέσεις των δανειστών µας.
Δεύτερον, αναδροµικά. Αφορούν τις αντισυνταγµατικές µειώσεις ενδεχοµένως ύψους 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όπου όµως
από τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου στο άρθρο 44 φαίνεται πως
θα ανέρθουν στα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναφέρεται ότι επηρεάζονται περίπου 1,3 εκατοµµύρια συνταξιούχοι µε άθροισµα
συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, ενώ αναµένεται να λάβουν αναδροµικά για τρεις έως πέντε παράνοµες µειώσεις ανάλογα µε το
ταµείο όπου ανήκουν. Παράλληλα 1,2 εκατοµµύρια συνταξιούχοι
µε άθροισµα συντάξεων κάτω των 1.000 ευρώ, κυρίως οι χαµηλοσυνταξιούχοι, θα λάβουν αναδροµικά από την επιστροφή των
δώρων τους. Τα αναδροµικά θα είναι έως και 15.800 ευρώ στις
κύριες συντάξεις του δηµοσίου, ενώ σε άλλα ταµεία τα αναδροµικά φτάνουν στα 8.700 ευρώ µε µέσο όρο να κινείται στις 5.500
ευρώ.
Προκειµένου να καλυφθούν οι πληρωµές της δέκατης τρίτης
σύνταξης και των αναδροµικών, τα χρήµατα θα προέλθουν από
τον προϋπολογισµό. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 47 η δαπάνη στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισµό θα είναι της τάξης
του 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Το
ποσό αυτό, όµως, δεν είναι αρκετό για να καλύψει όλα τα αναδροµικά και τη δέκατη τρίτη σύνταξη εντός ενός έτους, οπότε η
καταβολή των αναδροµικών θα γίνει σταδιακά. Εν προκειµένω,
θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις για τα ποσά και τη διάρκεια
αποπληρωµής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν καλέσω τον επόµενο οµιλητή, να κάνω µία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι επτά Ολλανδοί φοιτητές Νοµικής και
τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί, µέλη της οµάδας «Study Association Codex».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Καλώ στο Βήµα την ειδική αγορήτρια από το ΜέΡΑ25, τη Βουλευτή κ. Μαρία Απατζίδη, για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µόνο µία απλή ανάγνωση
του νοµοσχεδίου αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι είναι γνήσιο
τέκνο του µνηµονίου ή αλλιώς η εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. Εφαρµόζει και ισχυροποιεί την προηγούµενη νοµοθεσία.
Με µόνη εξαίρεση την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών
από το φορολογητέο εισόδηµα, κρατάει ίδια τη ραχοκοκαλιά του
νόµου Κατρούγκαλου. Επανανοµοθετεί αρκετές διατάξεις του
νόµου Κατρούγκαλου ενώ φροντίζει να προσθέσει προκλητικές
διατάξεις νεοφιλελεύθερου και κοµµατικού τύπου.
Σε αυτό το σηµείο, επιτρέψτε µου, µία γενική παρατήρηση. Η
νοµοθέτηση ενός νέου ασφαλιστικού συστήµατος οφείλει να
αφήνει πέρα τις εµµονές κοµµατικού τύπου και να υπηρετεί
πρώτα από όλα τις συνταγµατικές αρχές που διέπουν την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή, την ανταποδοτικότητα, την καθολικότητα, τη διαγενεακή αλληλεγγύη, την υποχρεωτικότητα και την
ισότητα. Σ’ αυτή τη βάση κρίνουµε πως το παρόν νοµοσχέδιο µετατρέπει το ασφαλιστικό σύστηµα σε ένα ασφαλιστικό πλέγµα
παροχών νεοφιλελεύθερου τύπου. Αυτό καταστρέφει κάθε έννοια διαγενεακής αλληλεγγύης, µε αναπόφευκτα ταξικά αποτελέσµατα. Με τις επιλογές σας αφήνετε µία ολόκληρη γενιά
ξεκρέµαστη, µετατρέποντας το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
από αναδιανεµητικό σε ανταποδοτικό και κεφαλαιοποιητικό.
Ας µην παραγνωρίζουµε, όµως, ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν
θα πρέπει να αποτελεί ένα ακόµα δηµοσιονοµικό ζήτηµα της οικονοµικής πολιτικής. Δεν θα πρέπει να αποτελεί µια προθεσµιακή
κατάθεση, αλλά ταµείο στήριξης των γενεών. Το ασφαλιστικό σύστηµα οφείλει να είναι δείγµα πολιτισµού και ανάπτυξης. Στην
πράξη, όµως, µε το παρόν νοµοσχέδιο συνεχίζετε τις µνηµονιακές πολιτικές, µετασχηµατίζετε το κράτος πρόνοιας σε κράτος
φιλανθρωπίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να συρρικνώνεται ανησυχητικά το κοινωνικό κράτος, να αυξάνεται αισθητά ο αριθµός
των φτωχών συνταξιούχων, να αυξάνονται οι κοινωνικές και εισοδηµατικές ανισότητες, να εµπεδώνεται στους πολίτες το αίσθηµα της αδικίας, να θεµελιώνεται η αµφιβολία για την
κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το παρόν νοµοσχέδιο δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί µεταρρύθµιση. Ο πιο σωστός χαρακτηρισµός είναι συνεπής διαδοχή του µνηµονιακού νόµου Κατρούγκαλου.
Θα επικεντρωθώ για τον λόγο αυτό στο άρθρο 35 που αφορά
τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών. Με το νοµοσχέδιο
µεταβαίνουµε σε ένα ατοµικό κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, όπου
ο κάθε εργαζόµενος γίνεται µάνατζερ του εαυτού του και επιλέγει τι τον συµφέρει καλύτερα. Πιο συγκεκριµένα, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους στο
νοµοσχέδιο προβλέφθηκε το σύστηµα της ελεύθερης επιλογής
ασφαλιστικών κλάσεων. Ορίστηκαν έξι επίπεδα ασφάλισης µε
διαφορετικές εισφορές το καθένα. Η µεγάλη πλειοψηφία, όµως,
των ασφαλισµένων ελεύθερων επαγγελµατιών, της τάξεως του
90%, θα αναγκαστούν να πληρώνουν εισφορές κατά 20% µεγαλύτερες από τις σηµερινές.
Τα προφανή αποτελέσµατα συνοψίζονται στα εξής. Πρώτον,
ευνοούνται οικονοµικά οι ισχυρότεροι, δηλαδή οι λιγότεροι, και
αδικούνται οικονοµικά οι ασθενέστεροι, δηλαδή οι περισσότεροι.
Δεύτερον, όσοι από τους ελεύθερους επαγγελµατίες διαθέτουν
υψηλά εισοδήµατα θα επιλέξουν τη χαµηλότερη ασφαλιστική
κλάση και θα προσανατολιστούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Δηµιουργείτε έξοδο κινδύνου προς την ιδιωτική ασφάλιση στον
έχοντα ελεύθερο επαγγελµατία. Γιατί οι οικονοµικώς ισχυρότεροι θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα ελάχιστα και αυτά
τα ελάχιστα σε καµµιά περίπτωση δεν ικανοποιούν τη συνταγµατική υποχρέωση για συµµετοχή στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε
τις δυνάµεις µας.
Ταυτόχρονα, θα εξασφαλίζουν την ανταποδοτικότητα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αντιθέτως, για τους οικονοµικώς
ασθενέστερους τα ελάχιστα βάρη αυξάνονται. Η υποτιθέµενη
επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι προνόµιο για τους ισχυρούς και αβάσταχτη υποχρέωση για τους αδύναµους. Βεβαίως,
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το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν πρέπει να πλήττεται
υπέρµετρα το παραγόµενο εισόδηµα και είναι όντως αλήθεια ότι
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είχαν επιβαρυνθεί δυσανάλογα από
τον νόµο Κατρούγκαλου.
Εγκαθιδρύετε έναν νέο τύπο ανισότητας στο εσωτερικό του
ασφαλιστικού συστήµατος και καταφέρνετε καίριο πλήγµα στην
κοινωνική συνοχή, καθώς οι µισθωτοί θα επωµισθούν το βάρος
της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το νοµοσχέδιο
είναι το πιο ταξικό και το πιο νεοφιλελεύθερο. Καταργεί την κοινωνική αλληλεγγύη.
Θα µου επιτρέψετε και ένα σχόλιο σχετικά µε την ειδική ασφαλιστική κατηγορία νέων ελεύθερων επαγγελµατιών. Το νοµοσχέδιό σας καθορίζει ειδική ασφαλιστική εισφορά γι’ αυτούς στα 93
ευρώ, ύστερα από αίτησή τους για τα πρώτα πέντε χρόνια. Πρόκειται, δηλαδή, για ποσό πολύ πάνω από το µισό της ελάχιστης
κύριας εισφοράς και άπαξ.
Στο ΜέΡΑ25, αντιθέτως, έχουµε προτείνει πέντε χρόνια φορολογική και ασφαλιστική ασυλία για τις νεότευκτες µικρές επιχειρήσεις «Tar Τabs». Αν δεν δώσουµε αυτή τη δυνατότητα στις
νέες επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να οδηγηθούµε στην πολυπόθητη ανάπτυξη που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, πιο καλούς
µισθούς και καλύτερες συντάξεις.
Ως προς το άρθρο 28 για την απασχόληση των συνταξιούχων,
ας µιλήσουµε ανοικτά. Η µείωση του 30% αφορά τους απασχολούµενους συνταξιούχους, χωρίς διάκριση του πότε συνταξιοδοτήθηκαν και χωρίς κατώτερου πλαφόν. Φροντίζετε να
υποστούν τη µείωση και οι ανυποψίαστοι που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν τις
13 Μαΐου του 2016.
Μετά το σάλο στο στάδιο της διαβούλευσης φροντίσατε να
µεταθέσετε χρονικά την εφαρµογή της διάταξης την 1η Μαρτίου
2021. Όµως, η χρονική µετατόπιση δεν αλλάζει ούτε στην ουσία
ούτε στο αντισυνταγµατικό της διάταξης. Την ίδια στιγµή, βέβαια, φροντίζετε µε τρόπο σκανδαλώδη να τακτοποιήσετε τους
δικούς σας συνταξιούχους που θα απασχοληθούν στο δηµόσιο
και τους οποίους εσείς θα διορίσετε. Νοµοθετείτε και την καταβολή της σύνταξης, έστω µειωµένη κατά 30% και την καταβολή
του παχυλού µισθού τους. Σαν αιτιολογία, αναφερθήκατε στην
αξιοποίηση της εµπειρίας αυτών των ανθρώπων. Μην κακοποιείτε τη λογική µας. Ένας εργοδότης, το ελληνικό δηµόσιο, θα
καταβάλει στους ηµετέρους και τη σύνταξη και τον µισθό. Το ίδιο
το ελληνικό δηµόσιο που ταυτόχρονα δηλώνει αδυναµία να καταβάλει τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Το ίδιο ελληνικό δηµόσιο που
µειώνει τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Το ίδιο ελληνικό δηµόσιο που
επιµένει κατά την εξέταση χορήγησης επιδόµατος από τον
ΟΠΕΚΑ να αδιαφορεί για την πραγµατική ανέχεια και λαµβάνει
υπ’ όψιν του το τεκµαρτό εισόδηµα και όχι το πραγµατικό. Το ίδιο
ελληνικό δηµόσιο που επιµένει, από τους Έλληνες που εσείς
τους κάνατε οικονοµικούς µετανάστες, να στερεί την προσωρινή
σύνταξη, αδιαφορώντας για το πώς θα βιοπορίζονται. Το ίδιο ελληνικό δηµόσιο που επιµένει στις ακραίες αδικίες προς τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, τους ανθρώπους µε προβλήµατα
αναπηρίας. Αδικίες που ο µνηµονιακός νόµος Κατρούγκαλου θέσπισε και εσείς, µε επιµέλεια φυσικά, φροντίζετε να τις συντηρείτε.
Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέµα των συνταξιούχων αναπηρίας. Η εθνική σύνταξή τους, αυτή των 384 ευρώ, µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας τους και ειδικά στους
συνταξιούχους µε ποσοστό αναπηρίας 50%, η εθνική σύνταξη
ανέρχεται στα 192 ευρώ. Μειώνεται, δηλαδή, στο µισό.
Είναι ξεκάθαρη η θέση µας. Προς τα άτοµα µε αναπηρία, η
εθνική σύνταξη δεν πρέπει να εξαρτάται από τα ποσοστά αναπηρίας τους και αυτό δεν είναι στενά η θέση ενός κόµµατος, δεν
είναι αντιπολίτευση. Αυτό είναι εθνική, ανθρώπινη πολιτική επιλογή πρόνοιας. Είναι η πραγµατική έννοια του κοινωνικού κράτους δικαίου. Αντίστοιχο ζήτηµα αντιµετωπίζουν και οι
συµπατριώτες µας, οι Πόντιοι και οι Βορειοηπειρώτες, που βλέπουν το κράτος να τους αντιµετωπίζει ως Έλληνες δεύτερης κατηγορίας και αυτό, γιατί η εθνική τους σύνταξη µε τον
µνηµονιακό νόµο Κατρούγκαλου µειώνεται ανάλογα µε τα χρόνια
µόνιµης διαµονής τους στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα κανένας εξ
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αυτών να µην λαµβάνει 384 ευρώ, που προϋποθέτουν σαράντα
χρόνια µόνιµης και νόµιµης διαµονής. Δεν αναφέροµαι, λοιπόν,
τυχαία ότι εφαρµόζετε και ισχυροποιείτε την προηγούµενη µνηµονιακή πολιτική.
Ως προς το σηµαντικότατο άρθρο 24 για την ανταποδοτική
σύνταξη και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, φροντίσατε επικοινωνιακά να δώσετε την εντύπωση ότι καµµία µείωση δεν θα λάβει
χώρα µε το παρόν νοµοσχέδιο και πως θα υπάρχουν ακόµη και
αυξήσεις. Η µείωση, όµως, της συνταξιοδοτικής δαπάνης, σε
απόλυτους αριθµούς δείχνει ότι τελικά µειώσεις µόνο έχουν να
περιµένουν στο συνταξιοδοτικό τους εισόδηµα και όχι αυξήσεις.
Η συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αφορά µικρό αριθµό των συµπολιτών µας και όπως προκύπτει και από την αναλογιστική µελέτη, θα χρηµατοδοτηθεί από
την κατάργηση της κουτσουρεµένης δέκατης τρίτης σύνταξης.
Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον νόµο Κατρούγκαλου και έχουν υποστεί
όλες τις αντισυνταγµατικές µνηµονιακές οριζόντιες περικοπές,
θα δουν µια παραπάνω γραµµή στο ενηµερωτικό τους. Στην
τσέπη τους, στο νοικοκυριό τους, όλα θα παραµείνουν µνηµονιακά.
Μιλώντας τώρα ειδικότερα για τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης,
εµφανώς θιγµένοι είναι όσοι έχουν ασφαλιστικό χρόνο άνω των
σαράντα ετών και έχουν καταθέσει αίτηµα συνταξιοδότησης
µετά την 1η Οκτωβρίου 2019. Σ’ αυτούς µειώνεται το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης από 2% κατά έτος σε 0,5%.
Με τη συγκεκριµένη επιλογή σας τίθεται εν αµφιβόλω θεµελιώδης αρχή της κοινωνικής ασφάλισης, όπως η αρχή της ανταποδοτικότητας. Δεν είναι µόνο ότι αυτή η επιλογή σας έρχεται
σε αντίθεση µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Είναι κυρίως ότι η εµµονή σας αυτή τίθεται αναφανδόν εκτός
συνταγµατικών αρχών και ορίων.
Να σας θυµίσουµε ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονταν στον
ν.4387/16 είναι αυτά καθ’ εαυτά ιδιαιτέρως χαµηλά. Το δυστύχηµα είναι ότι τα αποτελέσµατα του νέου συνταξιοδοτικού θα τα
δούµε ευκρινέστερα σε δέκα χρόνια, όταν θα ξεκινήσει να συνταξιοδοτείται η νεότερη γενιά εργαζοµένων. Η µερίδα αυτή του
πληθυσµού που εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται µε αποδοχές στα όρια του κατώτατου µισθού, µελλοντικά θα λάβει στα
όρια του κατώτατου επιδόµατος σύνταξη. Η συµµόρφωση µε το
Συµβούλιο της Επικρατείας είναι τυπική και όχι ουσιαστική και το
ξέρετε.
Στο ΜέΡΑ25 πιστεύουµε στις βασικές αρχές της κοινωνικής
ασφάλισης. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος υπερασπιζόµαστε τις αρχές της βιωσιµότητας και της
επάρκειας των παροχών. Δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι η βασική
αρχή της κοινωνικής ασφάλισης είναι η αρχή της αλληλεγγύης.
Στο ΜέΡΑ25 προκρίνουµε ένα διανεµητικό σύστηµα που γίνεται αναδιανοµή του εισοδήµατος µεταξύ των γενεών, µε την έννοια ότι οι ενεργοί ασφαλισµένοι πληρώνοντας τις εισφορές
τους δίνουν την αναγκαία ρευστότητα στους οργανισµούς ασφάλισης, για να καταβάλουν τις παροχές στους δικαιούχους. Αυτή
είναι η έννοια της διαγενεακής αλληλεγγύης. Αυτή απειλείται
από το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο προτάσσει την ατοµική ανταποδοτικότητα έναντι της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, µε έναν τρόπο ταξικό που αυξάνει τα ελάχιστα που πρέπει
να πληρώσουν οι ασθενέστεροι. Εκπαιδεύει όλους και ιδίως τους
ισχυρότερους να ακολουθήσουν τη λογική της ιδιωτικής ασφάλισης στην οποία εν τέλει και ενθαρρύνονται να καταφύγουν. Στο
ΜέΡΑ25 επιθυµούµε βεβαίως τον συνδυασµό των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού
συστήµατος. Για τον λόγο αυτό έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες
προτάσεις µεταξύ τους και θα τις αναφέρω εν συντοµία για λόγους χρόνου. Είναι η παροχή τραπεζικής άδειας στο ΤΑΙΠΕΔ
υπερταµείο και η µετατροπή τους στην αναπτυξιακή τράπεζα
που έχει ανάγκη η χώρα. Η νέα αναπτυξιακή τράπεζα διακρατεί
ό,τι έχει µείνει από τη δηµόσια περιουσία, χρησιµοποιώντας ως
εχέγγυο για να αντλεί πόρους για δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
Αν κάποιο δηµόσιο περιουσιακό στοιχείο πωληθεί, εξασφαλί-
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ζεται η διακράτηση µερίδας µετοχών από το δηµόσιο που θα
παίρνουν στα ασφαλιστικά ταµεία µε στόχο τη µόνιµη ενίσχυσή
τους. Οι µετοχές της νέας αναπτυξιακής τράπεζας δίνονται στα
ασφαλιστικά ταµεία, ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιοποίησή τους.
Αυτά τα µέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας ανήκουν
στο πλαίσιο των ευρύτερων ανωτάτων τοµών που προτείνει το
ΜέΡΑ25 για την ανάκαµψη της χώρας, που δεν θα αναπτύξω εδώ
για λόγους χρόνου.
Συνοψίζοντας, ο λόγος που απορρίπτουµε το σχέδιο νόµου
είναι ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει όλες τις
µνηµονιακές περικοπές και εµπεδώνει µια σκληρή νεοφιλελεύθερη λογική που καταργεί τη διαγενεακή αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή για χάρη ενός ατοµικού κεφαλαιοποιητικού
συστήµατος.
Το τελευταίο είναι στην ουσία προθάλαµος για την παράδοση
όλων στην ιδιωτική ασφάλιση. Εγκαταλείπει την τέχνη του εφικτού.
Κατά τη δική µας άποψη, τα νοµοσχέδια και οι νόµοι δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να τείνουν στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, αλλά θα πρέπει να είναι ένα µετερίζι στο µέτωπο της
αντιµετώπισης των δοµικών προβληµάτων της κοινωνίας. Γι’
αυτό, λοιπόν, θα πρέπει µε τα νοµοθετήµατα που ευαγγελίζονται
τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος να λύνονται
προβλήµατα που αφορούν πυλώνες της κοινωνικής ασφάλισης,
όπως η µείωση της αδήλωτης µαύρης εργασίας, η µείωση της
µακροχρόνιας δοµικής ανεργίας που στερεί πόρους και εισφορές, η εξάλειψη της µερικής απασχόλησης που στερεί πλήρεις
εισφορές.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από το ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς, γιατί τηρήσατε το δεκαπεντάλεπτο επακριβώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση πενήντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μπαίνουµε στον κατάλογο των οµιλητών Βουλευτών, των συναδέλφων. Ξεκινάµε µε τον κ. Ιωάννη Καλλιάνο από τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φανταστείτε, κύριε Υπουργέ, να κάνατε και περικοπές στις
συντάξεις τι θα ακούγαµε.
Η συζήτηση για το ασφαλιστικό είναι µια συζήτηση που εµπεριέχει τη δηµογραφική πραγµατικότητα, την οικονοµική δραστηριότητα, την εργασία και το µισθολογικό. Εποµένως είναι θέµα
πολυπαραγοντικό, πολύπλοκο, αλλά και µείζονος σηµασίας, το
οποίο απαιτεί πολιτική βούληση. Η όποια αβελτηρία απλά µεταθέτει την ευθύνη στις επόµενες γενιές και κάτι τέτοιο δεν µπορεί
και δεν πρέπει πια να αποτελεί πολιτική επιλογή για καµµία κυβέρνηση.
Η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε αίσθηµα ευθύνης και διαθέτοντας την απαραίτητη πολιτική βούληση, κυρίες
και κύριοι, προχωρά µε αποφασιστικότητα στη µεταρρύθµιση
του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Δηµιουργούµε ένα νέο ψηφιακό και αποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ενισχύει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα
του συστήµατος και ακυρώνει το δυσανάλογο οικονοµικό βάρος
που επιβλήθηκε στο παραγωγικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας. Στόχος της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας
είναι να αρθούν οι διακρίσεις και οι αποκλεισµοί στο ασφαλιστικό, διασφαλίζοντας τους αδύναµους και αποκαθιστώντας την
ασφαλιστική δικαιοσύνη σε όλους όσοι συνεισφέρουν µε πολλά
έτη εργασίας. Μα πάνω από όλα, καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση και εµπεδώνει την εµπιστοσύνη στους εργαζόµενους,
κάτι το οποίο είχε εν πολλοίς χαθεί, µε συνέπεια να καλλιεργείται
µία αντίληψη ότι κανείς δεν θα πάρει σύνταξη, οδηγώντας έτσι
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στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας και στη διαιώνιση ενός
φαύλου κύκλου για την οικονοµία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εµπεδώνεται η αλληλεγγύη των γενεών, ενδογενεακή και διαγενεακή, απελευθερώνονται επιτέλους
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες από το ασφυκτικό αυτό σύστηµα
υπολογισµού εισφορών και ψηφιοποιείται ο νέος ΕΦΚΑ. Ειδικά η
ψηφιοποίηση του νέου ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι, αποτελεί τοµή,
καθώς µειώνει σηµαντικά τη γραφειοκρατία και προωθεί την ταχύτερη διευθέτηση των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο µας κληρονόµησε πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς συντάξεις, υποθέσεις και εκκρεµότητες των
ασφαλιστικών ταµείων προς συνταξιούχους και ασφαλισµένους,
αλλά σήµερα επιµένει να κάνει κριτική χωρίς να κάνει ίχνος αυτοκριτικής. Αυτό να ξέρετε ότι ενοχλεί τους Έλληνες πολίτες και
το καταλαβαίνουν. Και το χειρότερο όλων, χωρίς να έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ καµµία πρόταση για το ασφαλιστικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα έτσι
όπως ήταν διαµορφωµένο, αποτελούσε τροχοπέδη για την κοινωνία και την ανάπτυξη, στερούσε πόρους από τα παραγωγικά
στρώµατα, εµπόδιζε την απασχόληση, αποθάρρυνε επενδύσεις
στην εργασία και ευνοούσε την εισφοροαποφυγή και τη διόγκωση της µαύρης οικονοµίας. Οι υπέρογκες εισφορές και ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος αποτελούσαν διαχρονικές παθογένειες
και αποτρεπτικό παράγοντα για να επενδύσει κάποιος στη χώρα
µας.
Το παρόν ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο
είναι το πρώτο στην ιστορία που συνοδεύεται µε µία πλήρη αναλογιστική µελέτη για κύριες και επικουρικές συντάξεις, η οποία
έχει βάθος χρόνου πενήντα ετών. Σύµφωνα µε τη µελέτη δε οι
συντάξεις είναι πλήρως εξασφαλισµένες έως το 2070, ενώ την
ίδια ώρα η συνταξιοδοτική δαπάνη βαίνει µειούµενη. Η δαπάνη
για παροχές από το 15,6% του ΑΕΠ το 2018, µειώνεται στο 12,9%
το 2030, στο 12,8% το 2055 και εκτιµάται ότι θα πάει στο 11,9%
του ΑΕΠ περίπου το 2070, προσεγγίζοντας έτσι τον µέσο όρο
της ευρωζώνης. Αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για
χρόνο ασφάλισης µεγαλύτερο των τριάντα ετών και µειώνονται
οι εισφορές της µισθωτής εργασίας για επιδόµατα ανεργίας, εργατική κατοικία και εργατική εστία. Καταργείται το ανώτατο όριο
του αθροίσµατος κύριας και επικουρικής σύνταξης, θεσπίζεται
προαιρετική ασφάλιση για λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής και ολοκληρώνεται η ενοποίηση των ασφαλιστικών
φορέων.
Το πιο σηµαντικό είναι ότι το νέο ασφαλιστικό στηρίζεται στην
ελευθερία της επιλογής, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σηµαντικό
αυτό, καθώς εισάγει την αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδηµα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, και τους αγρότες
βέβαια, µε τη θέσπιση έξι συγκεκριµένων κατηγοριών εισφορών,
από τις οποίες µπορεί να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλιζόµενος.
Τέλος, όπως είπα και στην αρχή του λόγου µου, η βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού είναι σε απόλυτη συνάρτηση και µε το δηµογραφικό, το οποίο αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη πρόκληση που
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ως έθνος συνολικά. Το δηµογραφικό αποτελεί ανοιχτή πληγή, για το οποίο αν δεν κάνουµε
κάτι, θα έρθουµε αντιµέτωποι όχι µόνο µε τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά και µε την ίδια την ύπαρξή µας
ως έθνος. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση έχει εξαρχής θέσει ως προτεραιότητα την αντιστροφή της αρνητικής τάσης του δηµογραφικού, ενός ζητήµατος το οποίο έχει εθνικές διαστάσεις και
υπερβαίνει τον χρονικό ορίζοντα µιας κυβερνητικής θητείας.
Προσηλωµένοι στον εθνικό αυτό στόχο, ψηφίσαµε το επίδοµα
γέννησης τάξεως των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται,
ελαφρύνουµε από τα φορολογικά βάρη όλους τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις και δηµιουργούµε ένα ευνοϊκό επενδυτικό κλίµα, προκειµένου να σταµατήσει το brain drain και οι νέοι
να µπορέσουν να ζήσουν, να δηµιουργήσουν οικογένειες και να
προκόψουν στον τόπο τους. Να προσφέρουν, δηλαδή, της υπηρεσίας τους οι νέοι µας που φεύγουν, οι µορφωµένοι νέοι µε τα
µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, όχι σε άλλες περιοχές, όχι σε
άλλες χώρες, αλλά στην πατρίδα µας. Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να δηµιουργήσουµε εκείνες τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες ούτως ώστε οι νέοι επιστήµονες µας να έρθουν στη χώρα

10351

τους και να δουλέψουν για τη χώρα τους σε θέσεις καλά αµειβόµενες. Οι νέοι θέλουν ίσες ευκαιρίες, κυρίες και κύριοι, ώστε
να δηµιουργήσουν µε αξιοπρέπεια στον τόπο τους και να καθορίσουν οι ίδιοι τη ζωή τους όπως επιθυµούν και όχι να είναι όµηροι πολιτικών που εξισώνουν τους πάντες και τα πάντα προς τα
κάτω.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι περήφανος
που υπερψηφίζω τον πρώτο ασφαλιστικό νόµο µετά από δώδεκα
χρόνια που έχει αυξήσεις και όχι µειώσεις στις συντάξεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είµαι περήφανος που υπερψηφίζω το πρώτο στην ιστορία
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που συνοδεύεται από πλήρη ειδική αναλογιστική µελέτη, η οποία αποδεικνύει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2070 και τη διασφάλιση όλων των
συντάξεων µέχρι τότε. Και είµαι περήφανος πιο πολύ από όλα
που ο απαράδεκτος νόµος Κατρούγκαλου αποτελεί πλέον παρελθόν.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Υπενθυµίζω
για όσους µπήκαν τελευταία στην Αίθουσα ότι οι εγγεγραµµένοι
συνάδελφοι είναι εκατόν πενήντα έξι. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει
να τηρούµε τον χρόνο.
Ορίστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ µε
βάση αυτά που συµβαίνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
να µην αδράξω την ευκαιρία από το Βήµα της Βουλής να καταθέσω την άποψή µου. Τα όσα συµβαίνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συνιστούν ένα πρωτοφανές ξέσπασµα βίας,
αυταρχισµού και καταστολής. Το δόγµα «όπου δεν πίπτει λόγος,
πίπτει ράβδος» σε πλήρη εφαρµογή. Το ακροδεξιό δόγµα της
βίας και της καταστολής που εξέφρασε ο ιδεολογικά και εφαρµοστικά εκφραστής της Μάκης Βορίδης, Υπουργός της Κυβέρνησής σας, µετατρέπεται πλέον σε κυβερνητικό δόγµα. Ο ίδιος
περήφανα διεκήρυσσε ήδη από τον µήνα Νοέµβριο: «Η επιβολή
του νόµου εµπεριέχει στοιχεία αναγκαστικότητας». «Το λέω γλυκιά», έλεγε. «Το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας», έλεγε.
Αυτό το δόγµα εννοώ: Όπου δεν υπάρχει ο χώρος για δηµοκρατικό διάλογο, υπάρχει αυτό που βιώνουν από το πρωί µε τις
εκστρατείες –µου θυµίζει την εκστρατεία των Μηλίων, για όποιον
διάβασε Θουκυδίδη- να καταλάβουν τα νησιά του Αιγαίου, γιατί
εκεί είναι οι εχθροί, οι νησιώτες. Έτσι, η διαχειριστική ανεπάρκεια, η «σκαστή» ανικανότητα, η έκδηλη αχρηστία της Κυβέρνησης εκ του αποτελέσµατος -ως νεοφιλελεύθεροι αυτό λέτε
«κρινόµαστε όλοι εκ του αποτελέσµατος»- µετεξελίσσεται στην
πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος για την κοινωνική
ειρήνη και την κοινωνική συνοχή. Ζητείται δραµατικά άµεσα ψυχραιµία, δηµοκρατικός διάλογος και άµεση αποσυµφόρηση των
νησιών. Οι δηµοκράτες πολίτες των νησιών, όλοι οι πραγµατικοί
δηµοκράτες από όλες τις παρατάξεις, από την πεφωτισµένη
Δεξιά µέχρι την Αριστερά, αντιστρατεύονται τη βία ως ύβρη που
την ακολουθεί η νέµεση και η κάθαρση. Αυτοί οι πολίτες θα διασφαλίσουν µε ψυχραιµία την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική
συνοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµενος στο Βήµα, σκεφτόµουν ότι σήµερα βιώνουµε ένα πρωτοφανές déjà vu, ένα εφιαλτικό remake, που να ’ναι καλά τα κανάλια που το παρουσιάζουν
ως µια ανέφελη εκδροµή στο Σούνιο. Για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να φέρει έναν νέο ασφαλιστικό
νόµο που γκρεµίζει θεσπισµένα δικαιώµατα συνταξιούχων και
ασφαλισµένων. Μόνο που σήµερα δεν υπάρχει µνηµόνιο και δεν
υπάρχει µνηµόνιο χάρη στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Κι όµως ο ίδιος ο Υπουργός -που επιστρέφει πού; Στον τόπο
του εγκλήµατος;- που τη διετία 2012 - 2014 επέλεξε να περικόψει
τις συντάξεις και να καταργήσει τη σύνταξη των οµογενών αδελφών µας, αποδήµων από τον Πόντο, από τη Βόρειο Ήπειρο, από
την Κωνσταντινούπολη, από την Ίµβρο και την Τένεδο, έρχεται
και πάλι, παρά την τροπολογία που καταθέσαµε για να υπάρξει
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και να γίνει αναφορά σύσσωµης της Βουλής, τώρα που δεν
έχουµε εκλογές, τώρα που δεν υπάρχει ο φόβος της ψηφοθηρίας, να το ψηφίσουµε όλοι µαζί και να επιστρέψουµε ως το ελάχιστο δείγµα ότι η πατρίδα δεν γυρίζει την πλάτη της στα
απόδηµα αδέλφια της και τους υπερήλικες ανασφάλιστους και
το ελάχιστο που µπορεί να δώσει, την εθνική σύνταξη των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ, την δίνει.
Ανακοινώστε το, κύριε Υπουργέ. Καταθέσαµε συγκεκριµένη
τροπολογία, µε την υπογραφή οκτώ συναδέλφων µας, για την
πλήρη εξοµοίωση των συγκεκριµένων επιδοµάτων -για επίδοµα
πρόκειται και όχι για σύνταξη- έτσι ώστε πραγµατικά να δοθεί
αυτό το µήνυµα . Σαράντα οκτώ χιλιάδες ήταν οι υπερήλικες,
έχουν µείνει µόνο οκτώ χιλιάδες από το 2012 που την κόψατε.
Και όπως ξέρετε, υπάρχει και η αναφορά, κύριε Βρούτση, ο τρώσας και ιάσαται. Εσείς την κόψατε, εσείς θα την επιστρέψετε
πίσω.
Και ελπίζουµε ότι η αναφορά του Πρωθυπουργού για τους Βορειοηπειρώτες προφανώς αφορούσε και τους Έλληνες Ποντίους
από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που οι συνάδελφοί σας, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας πήγαιναν προεκλογικά και τους
έλεγαν «ψηφίστε µας». Το 40% του Μητσοτάκη ήρθε και από
αυτές τις ψήφους των υπερηλίκων οµογενών. Δώστε τους τη δύναµη, πριν φύγουν από αυτή τη ζωή, να ξέρουν ότι η πατρίδα δεν
τους γύρισε την πλάτη. Τουλάχιστον αποκαθιστά την αξιοπρέπειά τους. Αυτό ζητούν. Δεν θα λύσουν κάποιο πρόβληµα µε τα
360 ευρώ.
Περικόπτετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που µόλις πριν από λίγους µήνες ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε στη ΔΕΘ ότι επρόκειτο
να διατηρηθεί η λεγόµενη δέκατη τρίτη σύνταξη που είχε δοθεί
τον περασµένο Μάιο, ενώ άφηνε ανοιχτό και το ενδεχόµενο για
τη µονιµοποίησή του. Τότε χαρακτήριζε τη δέκατη τρίτη σύνταξη
ως προεκλογικό µποναµά του ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρείτε το έκτακτο επίδοµα των συνταξιούχων που φέτος καταβλήθηκε πρόωρα ως
προεκλογικός µποναµάς, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Και λίγο µετά
τις εκλογές, πάλι ο κ. Βορίδης, όταν ετίθετο το ερώτηµα «θα διατηρήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τη δέκατη τρίτη
σύνταξη;», είπε «ό,τι ψηφίσαµε ισχύει». Ο λόγος σας guarantee!
Λίρα εκατό! Το είπατε, δεν το είπατε; Δηλαδή εδώ σε αυτή τη
Βουλή ψηφίσατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, για να έρθει µετά ο κ.
Βρούτσης και να πει «για εµάς δεν υπήρξε ποτέ δέκατη τρίτη
σύνταξη». Δηλαδή τι ακριβώς κάνατε; Ψηφίσατε κάτι που δεν
υπήρχε; Τι ακριβώς πράξατε δηλαδή; Τι µεταφυσικές ανησυχίες
και υπαρξιακά ζητήµατα πολιτικά είναι αυτά που θέτετε απέναντι
στον ελληνικό λαό; Είναι πραγµατικά ντροπή αυτό που κάνετε.
Πείτε την αλήθεια: «Θέλαµε να πάρουµε, όπως µε το µακεδονικό,
όπως µε το µεταναστευτικό, όπως µε µια σειρά από ζητήµατα.
Άλλα λέγαµε προεκλογικά, άλλα κάνουµε µετεκλογικά».
Είπατε επίσης µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη, η οποία καταργείται για όλους, ειδικά για τους χαµηλοσυνταξιούχους πλέον
ολόκληρη µέχρι τα 500 ευρώ και εκεί υπάρχει ο περίφηµος µηχανισµός στήριξης. Πού είναι ο κ. Μηταράκης, ο Υφυπουργός
σας, που τώρα έφυγε, αφού έλυσε τη δέκατη τρίτη σύνταξη που
είχε υποσχεθεί; Τον ψάχνουν οι συνταξιούχοι τον κ. Μηταράκη.
Τους έταξε ότι θα δηµιουργηθεί ένας άλλος µηχανισµός που θα
υποκαταστήσει τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Πού είναι η δέκατη
τρίτη σύνταξη; Χάθηκε στον λαβύρινθο της διαδικασίας που επέλεξε η Νέα Δηµοκρατία να είναι διαδικασία αποκλειστικά και
µόνο για την καρέκλα. Ό,τι σας ξηµερώσει. Δεν ξέρει η δεξιά τι
ποιεί η αριστερά. Το ίδιο πράττετε και στη διαδικασία των συντάξεων. Και ξέρετε κάτι; Ο κόσµος και οι συνταξιούχοι το ξέρουν
και το ξέρουν καλά. Θα το δουν στις τσέπες τους. Ήδη το βλέπουν µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης και συγκρίνουν και πολύ σύντοµα θα σας στείλουν τα συγκεκριµένα
µηνύµατα.
Οι αυξήσεις που διατυµπανίζει η Κυβέρνηση είναι από ανύπαρκτες έως λογιστικές. Εδώ φτάσατε στο τέλος και κουνούσατε την
αναλογιστική µελέτη. Και η αναλογιστική µελέτη για τους Έλληνες συνταξιούχους τι λέει; Από τη µια, είναι το ισχύον σύστηµα
του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη είναι η µεταρρύθµιση του κ. Βρούτση,
που λέει για αυξήσεις. Βέβαια θα κάνουν όλοι αυξήσεις. Ο συνταξιούχος περιµένει να τα δει στην τσέπη του. Και τι βλέπει εδώ;
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Το 2019 2.224. Το 2021 πάει στα 2.202. Το 202 είναι παραπάνω
από το 224. Και το 2022 πάει στα 2.119. Και την επόµενη χρονιά,
το 2024 πάει στα 2.070 και αυτό λέγεται αυξήσεις. Ειλικρινά, εδώ
ακόµη και οι αριθµοί έχουν κοκκινίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Αφού δεν κοκκίνησαν τα
στόµατα που τα είπαν, δεν κοκκίνησαν τα µυαλά που το σκέφτηκαν, συνεχίζετε τον προεκλογικό σας εµπαιγµό. Ο κόσµος, οι πολίτες πλέον σάς έχουν αποτιµήσει. Εζυγίσθη, εµετρήθη και
ευρέθη όχι απλά αδύναµος, όχι ανεπαρκής, σε ένα κρεσέντο
βίας κι αυταρχισµού, που σίγουρα ο δηµοκρατικός λαός και οι
δηµοκράτες πολίτες θα σας δώσουν πολύ σύντοµα την απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να καλέσω στο Βήµα
τον Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Γεώργιο Φραγγίδη,
για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό µοντέλο κοινωνικής
ασφάλειας περιλαµβάνει τρεις πυλώνες, την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια και το εθνικό σύστηµα υγείας. Το
ασφαλιστικό µας σύστηµα διαχρονικά ταλανίζεται από διαρθρωτικές παθογένειες, ελλειµµατικά ταµεία, µετατόπιση οικονοµικών
βαρών στις επόµενες γενεές. Αυτά σε συνδυασµό µε τα σύγχρονα δεδοµένα της κρίσης, της ανεργίας και του δηµογραφικού
προβλήµατος καθιστούν τη µεταρρύθµισή του ένα σταυρόλεξο
για δυνατούς λύτες.
Ο βασικός τροφοδότης ενός ασφαλιστικού συστήµατος, ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία του, είναι οι εργαζόµενοι µε τις εισφορές τους. Στην αντίπερα όχθη, το δηµογραφικό πρόβληµα,
η ανεργία, το έλλειµµα ανάπτυξης είναι παράγοντες που δρουν
υπονοµευτικά για τη βιωσιµότητα του.
Οι δηµογραφικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα είναι απογοητευτικές. Ο πληθυσµός µας γερνάει και συρρικνώνεται -από το 2011, εξάλλου, οι θάνατοι είναι περισσότεροι
από τις γέννες- ενώ οι µεταναστευτικές ροές προς το εξωτερικό
και το brain drain καλά κρατούν.
Παράλληλα, το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται, τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης ανεβαίνουν. Έχουµε γήρανση του εργατικού
δυναµικού και συνεπώς, χαµηλή παραγωγικότητα. Ο οικονοµικά
ανενεργός πληθυσµός αυξάνεται έναντι του οικονοµικά ενεργού
και παραγωγικού. Έτσι, κάπως, ροκανίζονται τα θεµέλια του
ασφαλιστικού συστήµατος και της κοινωνικής συνοχής.
Η πρόσφατη νοµοθετική απόπειρα αντιµετώπισης του δηµογραφικού από την Κυβέρνηση έµοιαζε ένα καθρεφτάκι για ιθαγενείς. Δεν αποτελούσε σχέδιο ολοκληρωµένης δηµογραφικής
πολιτικής, ενώ εξαντλούνταν σε επίπεδο επιδοµάτων και µάλιστα,
µε περιοριστικούς όρους.
Αντίθετα, η παράταξή µας έχει κάνει συγκεκριµένη και ολοκληρωµένη πρόταση νόµου για το δηµογραφικό, την οποία δυστυχώς δεν έχετε εισακούσει. Με κύριο µέληµά την ενίσχυση της
αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, πράξαµε ανάλογα και στο
φορολογικό. Χωρίς ανάπτυξη και εργαζόµενους δεν µπορούµε
να µιλάµε για βιώσιµο ασφαλιστικό. Το ίδιο και χωρίς νέους πόρους. Οι πόροι εξάλλου δεν είναι ανεξάντλητοι.
Το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών που νοµοθετήθηκε µετά από
πρότασή µας το 2013 αποσκοπούσε στη δηµιουργία αποθεµατικού και υποδείκνυε την άντληση πόρων από την εκµετάλλευση
του ορυκτού πλούτου της χώρας µας. Νέοι Πόροι για το ασφαλιστικό µπορούν να προκύψουν, επίσης, από την εκµετάλλευση
της δηµόσιας περιουσίας.
Το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό που φέρνει προς ψήφιση
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όχι µόνο δεν καταργεί τον
νόµο Κατρούγκαλου, όπως προεκλογικά είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αντιθέτως τον ισχυροποιεί. Πρόκειται για ένα
αποσπασµατικό νοµοθέτηµα κατώτερο των προσδοκιών και της
σοβαρότητας των περιστάσεων. Δεν αποτελεί µεταρρύθµιση.
Αυτό το λέει εξάλλου και η γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου κάνει λόγο για υιοθέτηση των ρυθµίσεων του
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ν.4387/2016 και επουσιώδεις τροποποιήσεις αυτού σε συγκεκριµένες διατάξεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απαιτούµενη µεταρρύθµιση
που έχει ανάγκη η χώρα θα µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε
όρους συνεργασίας και εξωστρέφειας, µέσα από έναν διάλογο
µε την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς και τους επιστηµονικούς και πολιτικούς φορείς. Αυτό, όµως, δεν έγινε.
Υπενθυµίζω ότι η δική µας ασφαλιστική µεταρρύθµιση στα
χρόνια της κρίσης το 2010 ήταν προϊόν πολύµηνης διαβούλευσης, εµπεριστατωµένης µελέτης και προσεκτικού σχεδιασµού.
Το νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι επιτυχηµένο. Δεν εξασφαλίζει δικαιοσύνη και
τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, ούτε την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων. Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες και την ύπαρξη πλεονασµάτων. Δεν προβλέπει κατώτατο
όριο και ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τους συνταξιούχους.
Δεν επαναφέρει το ΕΚΑΣ. Δηµιουργεί συνταξιούχους πολλών ταχυτήτων. Διατηρεί τα αυξηµένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
του νόµου Κατρούγκαλου χωρίς εξαιρέσεις. Δεν καταργεί τη διάταξη που συσχετίζεται µε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µε
το προσδόκιµο ζωής. Διατηρεί τις µειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και χηρείας και στις αναπηρικές. Δεν
καταργεί τη διάταξη για περαιτέρω µείωση του ΕΦΑΠΑΞ. Δεν
επεκτείνει τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών που εκκρεµεί
από το 2011. Διατηρεί τα πολύ χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης
του νόµου Κατρούγκαλου για τη µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων, όσους δηλαδή έχουν µέχρι τριάντα χρόνια υπηρεσία.
Διατηρεί τις αδικίες για τις συντάξεις των οµογενών µας από την
Αλβανία και τον Πόντο. Καταργεί τη δήθεν δέκατη τρίτη σύνταξη
που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι ο
κάθε συνταξιούχος θα δει αύξηση στη σύνταξη του. Πρακτικά,
όµως, αυτοί που ενδεχοµένως δεν θα δουν µείωση στη σύνταξή
τους είναι αυτοί που έχουν πάνω από τριάντα χρόνια ασφάλισης
και µέχρι σαράντα. Μιλάµε, δηλαδή, για πεντακόσιους εξήντα
πέντε χιλιάδες ασφαλισµένους. Από αυτούς, µόνο οι εξήντα
πέντε χιλιάδες θα δουν κάποια µικρή αύξηση της τάξεως του 3%.
Η πλειονότητα των ασφαλισµένων που έχουν µέχρι τριάντα χρόνια ασφάλισης ή πάνω από σαράντα δεν θα δουν τίποτα.
Δηµιουργείται ο e-ΕΦΚΑ µετά την ενσωµάτωση του ΕΤΕΑΕΠ.
Για τη διοίκηση του δηµιουργείται ένα πολυπληθές δυσκίνητο
µοντέλο που µε βάση τα δεδοµένα της έλλειψης προσωπικού,
του ακατάλληλου λογισµικού και των εκκρεµών συντάξεων που
αυξάνονται κατά τέσσερις χιλιάδες κάθε µήνα µοιάζει περισσότερο µε επικοινωνιακό προϊόν και λιγότερο µε ευέλικτο φορέα
προς όφελος των πολιτών.
Κυρίως, το νοµοσχέδιο δεν προνοεί και δεν εγγυάται ένα καλό
µέλλον για τη νέα γενιά. Το πραγµατικό διακύβευµα, όµως, για
ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα αφορά κυρίως τις νέες γενιές.
Ακόµα και αν καταφέρναµε να βγούµε από την κρίση άµεσα, θα
είχαµε να αντιµετωπίσουµε τη γήρανση του πληθυσµού. Τα παιδιά µας είναι αυτά που θα τροφοδοτήσουν µε τις εισφορές τους
τη σύνταξη µας. Για αυτό, θα πρέπει να ζήσουν και να παραγάγουν στην Ελλάδα. Οφείλουµε να το κάνουµε και να κάνουµε τη
χώρα µας ελκυστική στους νέους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Γεώργιος
Μαρίνος για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που
έφερε η Κυβέρνηση στη Βουλή είναι άκρως επικίνδυνο για τους
εργαζόµενος και τους συνταξιούχους, τους µισθωτούς, τους
αγρότες και τους επαγγελµατίες. Και αυτό καταγράφεται στη
σκέψη τους, παρά τα ασύστολα ψεύδη του κυβερνητικού µηχανισµού και του κ. Βρούτση που κάνει το µαύρο άσπρο.
Οι εργαζόµενοι καταδίκασαν µε µαζικούς αγώνες στον αντεργατικό νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόµο Κατρούγκαλου, γιατί αύξησε
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά χρόνια. Υπολόγισε τον συνταξιοδοτικό µισθό, όχι στη βάση της τελευταίας
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πενταετίας, αλλά σε όλο τον εργάσιµο βίο και µείωσε δραµατικά
τους συντελεστές αναπλήρωσης. Καθιέρωσε την ανταποδοτική
σύνταξη µε ιδιωτικά κριτήρια και κατάργησε το ΕΚΑΣ, συρρικνώνοντας παραπέρα τις συντάξεις, οι οποίες στα χρόνια της κρίσης
είχαν µειωθεί 40% µε 50%.
Σε αυτόν τον δρόµο συνεχίζει το νοµοσχέδιο Βρούτση και προκαλεί την οργή των εργαζοµένων, όπως έδειξε και η προχθεσινή
απεργία. Τα στοιχεία είναι αναµφισβήτητα. Ζούµε στον 21ο
αιώνα. Και η πολιτική σας, κύριε Υπουργέ, είναι ταυτισµένη µε
άθλιους µισθούς και συντάξεις, µε το ξήλωµα των εργασιακών
δικαιωµάτων.
Η κατώτατη σύνταξη, εθνική και ανταποδοτική, µε δεκαπέντε
χρόνια υπηρεσία και 500 ευρώ συντάξιµο µισθό είναι 403 ευρώ,
ενώ ακόµα και πριν ήταν 492 ευρώ συν 230 ευρώ το ΕΚΑΣ. Είχαµε σύνολο 722 ευρώ. Η µείωση είναι τραγική. Είναι 319 ευρώ.
Με είκοσι χρόνια υπηρεσία και 1.000 ευρώ συντάξιµο µισθό, η
εθνική και ανταποδοτική σύνταξη είναι 542 ευρώ, όλα µεικτά. Με
τριάντα χρόνια υπηρεσία και 1.000 ευρώ συντάξιµο µισθό, η συνολική σύνταξη είναι 647 ευρώ.
Αποσιωπάται πως οι συνταξιούχοι που κατάφεραν φτύνοντας
αίµα να πιάσουν από δεκαπέντε µέχρι τριάντα χρόνια δουλειάς
µέσα από απολύσεις, ανεργία και ελαστικές µορφές απασχόλησης είναι πάνω από το 80% των συνταξιούχων και προσπαθείτε
να παίξετε µε τους εργαζόµενους µε σαράντα και πάνω χρόνια
υπηρεσίας που τους πετάτε ένα ξεροκόµµατο.
Τι θα φάνε οι συνταξιούχοι; Πώς θα πληρώσουν τα φάρµακα;
Πώς θα ζήσουν; Τους καταδικάζετε σε θάνατο. Συνεχίζετε τη
βρώµικη δουλειά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για να δίνετε δισεκατοµµύρια στις µεγάλες επιχειρήσεις.
Η σύνταξη για τους νέους εργαζόµενους γίνεται σπάνιο είδος
και ρωτάµε: Πότε και τι σύνταξη θα πάρουν οι νέοι εργαζόµενοι
της µερικής και προσωρινής απασχόλησης που φουντώνουν;
Μιλάτε για ανάπτυξη, για την καπιταλιστική ανάπτυξη και καµαρώνετε, αλλά οι συντάξεις πείνας παραµένουν παγωµένες
µέχρι το 2023. Η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού µειώθηκε για το 2020 κατά 220 εκατοµµύρια ευρώ.
Συνεχίζετε την κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, µε τις οποίες µπάλωναν λίγες τρύπες οι συνταξιούχοι και αντιµετωπίζετε το αίτηµα της επαναφοράς µε
ταξικό µίσος. Έχετε το θράσος να υπερασπίζεστε το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά χρόνια σήµερα, το 2020 που
έχει φτάσει στα ύψη η παραγωγικότητα της εργασίας και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι εργαζόµενοι νωρίτερα, να ζήσουν
σαν άνθρωποι, να χαρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Τα χρόνια της κρίσης οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσαν από τους συνταξιούχους
πάνω από 108 δισεκατοµµύρια ευρώ για να τα δώσουν στους επιχειρηµατίες, στους τραπεζίτες και τα άλλα «τρωκτικά» και οι συνταξιούχοι διεκδικούν την ανάκτηση των απωλειών.
Οι τοποθετήσεις Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που ακούσαµε στην επιτροπή ξεπερνούν τα όρια της πρόκλησης. Έχουν
το θράσος να µιλούν για νοµοσχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεχίζοντας την παραπλανητική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το ψέµα
έχει κοντά ποδάρια και δεν θα περάσει.
Η κοινωνική ασφάλιση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990
είναι στο κέντρο της επίθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του µεγάλου κεφαλαίου και των κοµµάτων του, ως βασικό στοιχείο της
στρατηγικής που στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των µεγάλων οικονοµικών οµίλων. Στόχος της επίθεσης
είναι η κατάργηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης, η προώθηση της λογικής της ανταποδοτικότητας και της
ιδιωτικοποίησης, η δουλειά µέχρι τα βαθιά γεράµατα, η ενεργός
-όπως τη λένε- γήρανση, µε ελαστικές µορφές απασχόλησης,
χωρίς συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Ο καπιταλισµός, το σύστηµα που υπηρετείτε, είναι βάρβαρο
και οι εργαζόµενοι καλούνται να σκεφτούν σοβαρά πως δεν πάει
άλλο. Η ζωή και οι ανάγκες τους έχουν συνδεθεί µε την πάλη για
ριζικές αλλαγές, µε την πάλη για την ανατροπή του καπιταλισµού, για τη σοσιαλιστική κοινωνία που έχει αποδείξει πως µπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή η λύση κοιτάζει στο
µέλλον.
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Οι θέσεις του ΚΚΕ είναι πολύτιµες για τους εργαζόµενους και
τους συνταξιούχους γιατί θέτουν τον βασικό στόχο της ενιαίας,
δηµόσιας, καθολικής, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που
περιλαµβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, δωρεάν υγεία και
πρόνοια. Να καταργηθούν όλα τα χαράτσια που έχουν επιβληθεί
αυτά τα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτόν τον στόχο καλούνται να συσπειρωθούν οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι για να δυναµώσει ο διεκδικητικός αγώνας
για την αποκατάσταση των απωλειών, την επιστροφή των κλεµµένων αποθεµατικών, για να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία που τα άρπαξαν, να πληρώσουν οι εφοπλιστές για τη ληστεία
του ΝΑΤ, να αυξηθούν οι συντάξεις των ναυτεργατών που θαλασσοπνίγονται πάλι για τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη
σύνταξη.
Εµείς λέµε: Καµµιά σύνταξη κάτω από τα 600 ευρώ, κανένας
µισθός κάτω από τα 751 ευρώ ως βάσεις για ουσιαστικές αυξήσεις. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα εξήντα
χρόνια για τους άντρες, στα πενήντα πέντε για τις γυναίκες. Σε
αυτή τη βάση µπορεί να δυναµώσει ο αγώνας. Και θέλουµε να
καλέσουµε όλους τους εργαζόµενους την Πέµπτη στις 18.30 στα
Προπύλαια. Να µην λείψει κανείς! Να καταδικάσουµε µαζικά
αυτό το έκτρωµα και να διεκδικήσουµε την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αιτηµάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα καλέσω στο Βήµα
την Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κ. Μαρία Αθανασίου για τα
επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα το νέο ασφαλιστικό το οποίο εξαγγέλθηκε, µελετήθηκε και
ολοκληρώθηκε από µια ακόµα ελληνική κυβέρνηση. Εύγε! Μόνο
στην Ελλάδα συµβαίνουν αυτά.
Κάθε νέα κυβέρνηση αλλάζει το ασφαλιστικό σύστηµα, το φορολογικό σύστηµα, το εκπαιδευτικό σύστηµα, το εθνικό σύστηµα
υγείας και εν πάση περιπτώσει, κάθε σύστηµα που κανονικά θα
έπρεπε να αποτελεί σταθερά για τον πολίτη και στοχεύοντας
πάντα στην εξυπηρέτησή του να γίνονται µόνο επικαιροποιήσεις
και βελτιώσεις σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις. Το µόνο που
δεν αλλάζει, βέβαια, αλλά παραµένει σταθερό και ανεξίτηλο είναι
το ίδιο το σύστηµα, που αντί να προστατεύει και να υπηρετεί τον
πολίτη, τον διώκει και τον ταλαιπωρεί.
Το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα από χρόνια είναι ένα
προβληµατικό πεδίο. Είναι προβληµατικό επειδή κανένας ποτέ
δεν ασχολήθηκε συνολικά και σφαιρικά µε το θέµα αυτό, αλλά
γίνονταν µόνο αποσπασµατικές παρεµβάσεις. Κανείς δεν ασχολήθηκε µε σκοπό το ασφαλές αύριο των ασφαλισµένων, αλλά και
του ίδιου του ασφαλιστικού ως ένα πεδίο δικαίων ανταποδοτικών
παροχών. Ουδέποτε υπήρξαν έγκαιρα και έγκυρα µελέτες επί
των ζητηµάτων του ίδιου του θεσµού.
Επί σειρά ετών κυβερνήσεις νοµοθετούσαν µε άξονα τις χαρές
και τις συντεχνίες, αλλά και την ψηφοθηρική πολιτική, µετατρέποντας ενίοτε σε φόρους τις εισφορές. Υιοθετήθηκε η τακτική
του «ο κλέψας του κλέψαντος» και είναι πλέον ουτοπικό να περιµένουµε να υπάρξει απόλυτη ανταποδοτικότητα στο ασφαλιστικό σύστηµα, παραδείγµατος χάριν για θέµατα συνταξιοδότησης, γιατί, κυρίες και κύριοι, το θέµα έγινε πρόβληµα και το
πρόβληµα αρρώστια.
Για ποια ασφάλεια µιλάµε, κύριε Υπουργέ; Η τωρινή ασφαλιστική πραγµατικότητα είναι απειλή και µάλιστα επαπειλούµενη.
Ο νόµος Κατρούγκαλου αποδείχθηκε, αν και φαινόταν από την
αρχή ότι ήταν κατώτερος των προσδοκιών και σε λάθος βάση.
Μολονότι ελπίζαµε ότι το σηµερινό σχέδιο νόµου θα βελτίωνε τα
κακώς κείµενα, τελικά µάλλον τα εξελίσσει.
Εξελίσσει την ήδη χαραγµένη πορεία του Νόµου Κατρούγκαλου, αφού σε πολλά θέµατα παραµένει το ίδιο, όπως λόγου χάρη
στη διατήρηση των ορίων ηλικίας, στη µείωση των επικουρικών
συντάξεων και στο εφάπαξ. Ενώ ταυτόχρονα ένταση το ΕΤΕΑΕΠ
και την επικουρική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, ανοίγοντας έτσι δρόµο
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ίσως για την πλήρη κατάργηση. Ο δε ΕΦΚΑ παίρνει και τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ αποθεµατικά του.
Περνώ στην επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, αντί του έτσι θέλω.
Πράγµατι είναι ένα λογικό στοιχείο στο σχέδιο νόµο, όµως ελλοχεύει κινδύνους, δεδοµένης της αδύναµης και εξασθενηµένης
οικονοµίας που συνδυάζεται µε το µέγιστο δυσεπίλυτο ζήτηµα
του ελληνικού δηµογραφικού και κρύβει παγίδες για τους ασφαλισµένους.
Οι µη έχοντες θα επιλέξουν τη χαµηλή κλάση, µη έχοντας την
πολυτέλεια µακροπρόθεσµης πρόβλεψης των αναγκών που θα
προκύψουν µε την πάροδο των ετών και σκεπτόµενοι αποκλειστικά και µόνο το παρόν και τις απαιτήσεις που επιβάλλει η καθηµερινότητα. Όµως, όταν έρθει η ώρα, πώς θα ξέρουν αν οι
συντάξεις τους θα είναι επαρκείς;
Παγιδεύονται, λοιπόν, µε δική τους υπαιτιότητα, εξαιτίας της
δικής τους κακής επιλογής και το κράτος δεν φέρει απολύτως
καµµία ευθύνη. Την ίδια στιγµή, οι ελάχιστες εισφορές στους
ελεύθερους επαγγελµατίες αυξάνονται.
Όµως, κύριε Υπουργέ, είθισται πρώτα να έρχεται η ανάπτυξη,
να κεφαλαιοποιείται και κατόπιν να αρχίζουν τέτοιου είδους αυξήσεις.
Στο άρθρο 35 συνδέετε την αύξηση των εισφορών µε την
άνοδο του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αύξηση των µισθών.
Αντίστοιχα, όµως, όταν αυτοί µειώνονται ή είναι σε αρνητικό πρόσηµο, γιατί δεν επέρχεται αντίστοιχη µείωση; Δηλαδή, και σε περίοδο ευµάρειας πληρώνουµε παραπάνω και σε περίοδο ύφεσης
εξακολουθούµε να πληρώνουµε παραπάνω. Δηλαδή, όταν ο
λαός δεν έχει, δεν πρέπει να βοηθηθεί;
Στο παρόν σχέδιο νόµου διαπιστώνουµε ότι η εισφορά υπέρ
ΟΑΕΔ εξακολουθεί να υπάρχει, αν και κανείς δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι τα περίπου 400 εκατοµµύρια ευρώ που εισπράττονται, κατευθύνονται στον προορισµό τους. Μήπως, όµως, µετά
από αυτή την παρακράτηση, ετοιµάζεστε να εισάγετε και κρατήσεις υπέρ των λάθρα εισερχοµένων στην πολύπαθη χώρα µας,
στους οποίους ετοιµάζεστε να παρέχετε πρόνοια και προστασία
µέσω του ΟΑΕΔ;
Στο άρθρο 36 θεωρώ ότι οι αγρότες οι οποίοι έχουν πληγεί
είτε από θεοµηνία, είτε από καταστροφή της παραγωγής τους
χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δικαιούνται ποσοστιαίας έκπτωσης
στις εισφορές τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, παραδείγµατος χάριν επί δίµηνο.
Επίσης, ως γιατρός θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχατε συµπεριλάβει στο νέο ασφαλιστικό τα αιτήµατα της ΕΙΝΑΠ, της ΟΕΝΓΕ
αναφορικά µε τον χαρακτηρισµό της εργασίας των γιατρών του
ΕΣΥ ως ανθυγιεινή και µε την ένταξη του εφηµεριακού τους
έργου ως συντάξιµου χρόνου που θα αποτελέσει κίνητρο και για
τη στελέχωση των ακριτικών νοσοκοµείων µας, που στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν δύο ή τρεις γιατροί ανά ειδικότητα.
Επιπλέον, η Κυβέρνησή σας δεν θα έπρεπε να είχε ήδη προβεί
στην απαίτηση συµµορφώσεως των διοικήσεων των νοσοκοµείων στην 431/2018 απόφαση του Σ.τ.Ε., που επιβάλλει να επανέλθουν οι πριν της µείωσης του 2012 αποδοχές και µε αυτές να
εφαρµοστεί το νέο µισθολόγιο των γιατρών;
Εν κατακλείδι, το υπάρχον σχέδιο νόµου παρουσιάζει επί της
αρχής προβληµατικά σηµεία, αφού δεν καταργούνται οι καίρια
προβληµατικές διατάξεις του «νόµου Κατρούγκαλου», δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας, ούτε η συνταξιοδότηση των υπερηλίκων εργαζοµένων να προκαλέσει εισόδους νέων ή και ανέργων στην
αγορά εργασίας, ενώ γίνεται επανυπολογισµός των παλαιών,
τρεχόντων συντάξεων µε αναδροµικής ισχύος νοµοθεσία.
Τα δε αναδροµικά χρηµατικά ποσά των συντάξεων προς είσπραξη κατόπιν των οποίων εσφαλµένων, παράνοµων προβλέψεων που τέθηκαν σε ισχύ, υπολογίζονταν από τον Οκτώβρη του
2019 και όχι από το Μάιο του 2016, που τέθηκαν σε ισχύ οι περιοριστικές αυτές διατάξεις.
Όπως και να έχει, βρισκόµαστε στο σήµερα. Και το σήµερα
είναι ήδη χθες και είναι ζοφερό!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα το
Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη για επτά λεπτά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, όπως αναµενόταν, φέρνει ένα νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό το οποίο τι κάνει;
Ένα βασικό πράγµα: βάζει από την πίσω πόρτα την ιδιωτική
ασφάλιση. Η ιστορία µε τις αµαρτίες µε το ασφαλιστικό µας σύστηµα ξεκινάει ήδη από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή και τη διαχείριση των αποθεµατικών των ταµείων κατά το δοκούν, που
οδήγησε, στην ουσία, στην αιµορραγία αυτών των αποθεµατικών. Όµως, παρά την κακή διαχείριση διαχρονικά, κάποια ταµεία
κατάφεραν να ξεφύγουν και να έχουν καλά αποθεµατικά, όπως
το ΤΣΜΕΔΕ.
Αυτό µέχρι την περίοδο του 2012 µε το PSI Βενιζέλου και Σαµαρά, όπου στα 100 δισεκατοµµύρια «κουρέµατος» συµπεριλήφθηκαν και τα αποθεµατικά, τα οµόλογα των ταµείων. Στην
ουσία, ο κοινός λογαριασµός που υπήρχε στην Τράπεζα της Ελλάδος, που ήταν υποχρεωτικό για τα ταµεία να έχουν εκεί τις
αποταµιεύσεις τους, «κουρεύτηκε» αρχικά σε ποσοστό 53%.
Έτσι, χάθηκαν 7,3 δισεκατοµµύρια, άλλο 1,2 δισεκατοµµύριο
από το δεύτερο «κύµα» του PSI και 3,4 δισεκατοµµύρια από το
«κούρεµα» των οµολόγων, στα οποία είχαν επενδύσει τα ασφαλιστικά ταµεία.
Συνέχισαν, όµως, οι απώλειες µέσα από την απώλεια των
τόκων που θα έπαιρναν τα ασφαλιστικά ταµεία αν είχαν παραµείνει οι καταθέσεις τους. Υπολογίζεται ότι ετήσια είναι περίπου
500 µε 600 εκατοµµύρια ευρώ. Συγκεκριµένα, οι τόκοι των καταθέσεων το 2012 ήταν 700 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µετά το «κούρεµα» του PSI δεν υπερέβαιναν τα 120 εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Βρούτση, και εσείς ονοµαστικά συµβάλλατε σε αυτή τη
διαδικασία, καθώς χρησιµοποιούσατε τα χρήµατα των αποθεµατικών για την πληρωµή των συντάξεων, ώστε να µην επιβαρύνουν
τον προϋπολογισµό. Αυτό εκµηδένισε τις όποιες αποδόσεις.
Αν δούµε το σηµερινό προϋπολογισµό, επίσης είναι ξεκάθαρο
τι πάει να γίνει. Έχουµε ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι µειωµένα κατά 382
εκατοµµύρια ευρώ. Εν τω µεταξύ, υπάρχει µείωση απευθείας
κατά 192 εκατοµµύρια ευρώ -αυτή είναι η πρόβλεψη- για τη συνταξιοδοτική δαπάνη, 121 εκατοµµύρια ευρώ για τις κύριες συντάξεις και 71 εκατοµµύρια ευρώ για τις επικουρικές.
Τα µνηµονιακά µέτρα οδήγησαν σε φτωχοποίηση των συνταξιούχων, των οποίων το εισόδηµα µειώθηκε κατά 45%. Η συνολική µείωση των συντάξεων είναι 63 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό, όµως, που µας φέρνετε σήµερα, που είναι στην ουσία
ένας εφαρµοστικός νόµος του νόµου Κατρούγκαλου, έχει κάποιες δικές σας σηµαντικές προσθήκες: Την απόλυτη κατάργηση
της δέκατης τρίτης σύνταξης, την αύξηση κατά 20% των εισφορών για το 90% των αυτοαπασχολούµενων, αλλά και την επιλογή,
το πώς θα πληρώνει ο αυτοαπασχολούµενος, έτσι ώστε αυτοί
που έχουν υψηλά εισοδήµατα, στην πράξη να µπορούν να πληρώνουν την ελάχιστη δυνατή εισφορά.
Στην πράξη αυτό σηµαίνει ένα πολύ απλό πράγµα: Τους στέλνετε, τους στρέφετε, τους επιτρέπετε να πάνε στα χέρια της ιδιωτικής ασφάλισης, αυξάνοντας την ανασφάλεια για το
ασφαλιστικό µας σύστηµα και προφανώς µειώνοντας το διαθέσιµο εισόδηµα που θα µοιραστεί µετά στις υφιστάµενες συντάξεις.
Η πρόταση του ΜέΡΑ25 είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Εµείς µιλάµε για την αποκατάσταση συντάξεων µε βάση ένα τραπεζικό
φόρο 0,2% επί των τραπεζικών χρεών, ενώ τα κεφάλαια των
ασφαλιστικών ταµείων θα ενισχυθούν από µεταβίβαση µετοχών
µιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας που δηµιουργείται από το ΤΑΙΠΕΔ, που σταµατάει πλέον να εκποιεί τη δηµόσια περιουσία,
αλλά µπορεί να λειτουργήσει σαν αναπτυξιακή τράπεζα. Κρατάει
όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία -µε εξαίρεση τα δηµόσια
αγαθά τα οποία µένουν εκτός του ίδιου του ταµείου- και µπορεί
να παρέχει την αναγκαία κεφαλαιοποίηση και την ενίσχυση των
ασφαλιστικών ταµείων. Οπότε, οι µετοχές της νέας αναπτυξιακής
τράπεζας δίνονται στα ασφαλιστικά ταµεία, ενισχύοντας την κεφαλαιοποίησή τους.
Εµείς είµαστε ξεκάθαρα κατά αυτού του νοµοσχεδίου και ζητάµε να αποσυρθεί.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ και σε ένα ακόµα θέµα. Σήµερα
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ήµουν στον Πειραιά, έξω από τους χώρους πλέον της «COSCO».
Εκεί γίνεται ένα πάρτι, τα εγκαίνια της επέκτασης της λιµανιού
του Πειραιά προς τα έξω, έξω από το λιµάνι, µέσα στη θάλασσα,
προκειµένου να φιλοξενηθούν εκεί µεγάλα κρουαζιερόπλοια.
Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι γίνεται αυτό, γιατί για το συγκεκριµένο έργο, για το οποίο, όπως είπα, έγιναν τα εγκαίνια σήµερα, δεν έχει βγει καµµία µελέτη, δεν έχουν εγκριθεί
περιβαλλοντικοί όροι. Τουλάχιστον δεν είναι αναρτηµένοι στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εκτός αν το έχουµε καταργήσει και αυτό.
Είναι εντυπωσιακό, επίσης, ότι πληροφορούµαστε από πολίτες
-θα καταθέσω σχετική φωτογραφία στα Πρακτικά, είναι φωτογραφία χθεσινή- για την έναρξη των µπαζωµάτων στην ευρύτερη
περιοχή της Πειραϊκής, ακριβώς εκεί που θα ξεκινήσει η κατασκευή της προβλήτας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ένα έργο εντελώς παράλογο που χρησιµοποιεί τοξικά βυθοκορήµατα, που θα τσιµεντώσει τεράστιας σηµασίας αρχαιολογικούς χώρους µε ακραία υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα
στους κατοίκους του παραθαλάσσιου µετώπου, αλλά και ένας
συγκοινωνιακός πνιγµός, καθώς δεν υπάρχει καµµία συγκοινωνιακή µελέτη. Το µόνο που θα γίνει είναι να χρησιµοποιηθούν οι
υφιστάµενοι δρόµοι µε κάποιες µονοδροµήσεις.
Ζητάµε και αυτό να σταµατήσει. Είναι ένα έργο, δυστυχώς,
που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και, δυστυχώς, εντατικοποιείται τώρα
µε τη Νέα Δηµοκρατία. Να σταµατήσουν, λοιπόν, και τα εγκαίνια
έργων χωρίς άδειες, αλλά να σταµατήσετε και αυτό το έγκληµα
στην πλάτη του λαού του Πειραιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Βαρτζόπουλο, για
επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,
έστιν δίκης οφθαλµός ος τα πανθ’ ορά. Και αυτό που λέω αναφέρεται προσωπικά στον Υπουργό µας κ. Βρούτση.
Υπουργέ µου, σε εσένα έλαχε όταν υλοποιούσαµε το δεύτερο
µνηµόνιο να χειριστείς αυτό που έπρεπε να κάνουµε για να σώσουµε την πατρίδα, δηλαδή, να κόψουµε τις συντάξεις. Εκείνο
το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι εσύ, ως φορεύς της
συλλογικής κυβερνητικής βούλησης, κράτησες γερά. Χάρη στις
δικές σου προσπάθειες σώθηκαν πολλά.
Είναι, όµως, γνωστό ότι χάρη στον νόµο Κουτρουµάνη - Λοβέρδου, που µας είχε δώσει η σοσιαλδηµοκρατία, και τη δική σου
συµβολή το 2015, δεν θα υπήρχε θέµα ασφαλιστικού. Όλα αυτά
τα οποία συνέβησαν, συνέβησαν µετά για δύο λόγους. Ο
ν.4387/2016 είχε δύο αιτίες. Η µία είναι πρώτα απ’ όλα η δηµοσιονοµική κατάρρευση του 2015 και το τρίτο µνηµόνιο που ακολούθησε.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αριστερά θεωρούσε και θεωρεί
πάντοτε και στο ασφαλιστικό και στην ασφαλιστική πολιτική ότι
θα πρέπει να υπάρχει µία ταξική προσέγγιση.
Είναι πράγµατι από τη δική σας πλευρά απόλυτα φυσιολογικό
όταν κανείς χρειάζεται για το ασφαλιστικό λεφτά να εκστρατεύει
κατά της µεσαίας τάξεως, να εκστρατεύει κατά των ελευθέρων
επαγγελµατιών. Όπως είπε, όµως, και ο αείµνηστος Χαρίλαος
Φλωράκης, υπάρχουν ζητήµατα τα οποία τα λύνει η ζωή. Τέτοιου
είδους προσεγγίσεις η ζωή τις έστειλε στον κάλαθο της ιστορίας.
Η ζωή έδειξε ότι ο λαιµός του ελεύθερου επαγγελµατία ζυγό
δεν σηκώνει. Η ζωή έδειξε ότι η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε
εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή. Η ζωή έδειξε ότι η προσέγγιση
αυτή οδήγησε σε µεγάλη παραοικονοµία. Η ζωή έδειξε ότι η προσέγγιση αυτή θα οδηγούσε τον ν.4387 στην κατάρρευση.
Άρα, λοιπόν, Υπουργέ µου έστιν δίκης οφθαλµός. Σε εσένα
έλαχε τώρα να αποκαταστήσεις τα πράγµατα στη θέση τους. Σε
σένα έλαχε να δηµιουργήσεις ένα ασφαλές ασφαλιστικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός εδώ ο νόµος εγγυάται τα
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εξής πράγµατα: Πρώτα απ’ όλα εγγυάται την ανάπτυξη. Όλα
αυτά τα οποία έχουµε ψηφίσει µέχρις στιγµής, οι φοροαπαλλαγές, η µείωση του ΕΝΦΙΑ, οι διοικητικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις, όλα θα ήσαν χωρίς νόηµα, αν δεν είχαµε
αντιµετωπίσει αυτό το θέµα του µεγάλου ύψους των εισφορών.
Η αποδέσµευση των εισφορών από το εισόδηµα οδηγεί σε ουσιαστική µείωσή τους για πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτό τι κάνει; Αυτό διευκολύνει την αγορά, οµαλοποιεί
την αγορά. Αυξάνει τις εµφανείς συναλλαγές, αυξάνει τα εµφανή
κέρδη άρα ουσιαστικοποιεί την ανάπτυξη και δηµιουργεί εµφανή
ανάπτυξη. Αν µάλιστα εδώ υπολογίσουµε και τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών, η οποία έρχεται, βλέπουµε ότι υπάρχουν
ουσιαστικά, πράγµατι πρακτικά, στέρεα µέτρα ενίσχυσης της οικονοµίας.
Τι άλλο κάνει όµως ο νόµος αυτός εδώ; Εξασφαλίζει το µέλλον. Η αναλογιστική µελέτη, η οποία για πρώτη φορά κατατέθηκε, δηµιουργεί βεβαιότητα µέλλοντος, αλλά, κατά την άποψή
µου, εκείνο το οποίο ουσιαστικοποιεί ακόµη περισσότερο, ενισχύει ακόµη περισσότερο αυτή τη βεβαιότητα µέλλοντος, είναι
η δηµιουργία του e-ΕΦΚΑ. Ακολουθώντας τη σωστή πρακτική της
προηγούµενης κυβερνήσεως, ενσωµατώνει τον ΕΤΕΑΕΠ και ψηφιοποιεί διαδικασίες και το registry, το αρχείο.
Εκείνο, όµως, το οποίο προκύπτει από αυτό είναι µια ουσιαστική µείωση του χρόνου απονοµής των συντάξεων πράγµα το
οποίο, πραγµατικά, δίνει σε πολλά από τα µικροµεσαία στρώµατα την αξιοπρέπεια που είχε καταρρακώσει η αναµονή των
ετών. Επίσης, µας δίνει σε όλους τη δυνατότητα να βλέπουµε σε
σηµερινό πραγµατικό χρόνο τι σύνταξη θα πάρουµε. Και αυτό
δηµιουργεί µία αίσθηση βεβαιότητας.
Τι άλλο κάνει; Ενισχύει την ανταποδοτικότητα και δηµιουργεί
αίσθηση δικαίου. Είναι απολύτως σαφές ότι η δυνατότητα να επιλέγουµε µεταξύ διαφόρων κλιµακίων, η βεβαιότητα ότι το απόλυτο ύψος των εισφορών µας θα έχει σχέση µε το ύψος των
συντάξεων και το γεγονός ότι αυξάνεται η αναπλήρωση µε την
πάροδο του χρόνου, µε τα χρόνια εργασίας, αυτό υπηρετεί το
αυτονόητο. Υπηρετεί, δηλαδή, αυτό που εµείς πιστεύουµε, ότι
όποιος δουλεύει περισσότερο, όποιος εισφέρει περισσότερο,
όποιος πληρώνει περισσότερα, θα έχει και περισσότερα. Είναι η
βασική αρχή του φιλελευθερισµού που µε συνέπεια προσπαθούµε να υπηρετήσουµε.
Πέραν, όµως, από αυτό ενισχύει και τον πυλώνα της επικουρικής σύνταξης, της επικουρικότητας και των εφ’ άπαξ παροχών.
Αυτό δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ασφαλισµένους που δεν την είχαν, να συµµετέχουν και σε
αυτό το επικουρικό σύστηµα και στο σύστηµα συνολικής κεφαλαιοποίησης και µάλιστα αποφεύγοντας ακραία κεφαλοποιητικά
συστήµατα τα οποία ξέρουµε και ότι δεν εξυπηρετούν την επιβίωση ενός δηµοσίου συστήµατος ασφάλισης, αλλά δεν εξυπηρετούν και την αλληλεγγύη των γενεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψή µου, είναι το
συµβολικότερο και εµβληµατικότερο νοµοσχέδιο, που έχουµε
ψηφίσει όλη αυτή την περίοδο, διότι αναφέρεται στον ουσιαστικότερο πυλώνα ενός κράτους δικαίου, τον ασφαλιστικό, και µάλιστα µε την έννοια της ανταποδοτικής δικαιοσύνης και της
βεβαιότητας του µέλλοντος.
Με αυτόν τον τρόπο, Υπουργέ µου, και µαζί µε την οικοδόµηση
ενός προνοιακού συστήµατος γύρω από το εθνικό ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο κάνει επίσης το Υπουργείο σας, οικοδοµούµε µε αργά, αλλά σταθερά βήµατα ένα ευρωπαϊκό
κράτος δικαίου το οποίο είναι conditio sine qua non, είναι ένα
απόλυτο συστατικό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, που είναι µοναδικός στην ιστορία, µοναδικός στον κόσµο και υπηρετείται από
νοµοσχέδια όπως το σηµερινό. Γι’ αυτό σας ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειο Γιόγιακα, για επτά
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε εγκαινιάζεται µία σπουδαία µε-
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ταρρύθµιση στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, µία µεταρρύθµιση που, αν κρίνει κανείς από τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι
των φορέων στις αρµόδιες επιτροπές, στηρίζει και αγκαλιάζει η
συντριπτική πλειονότητα των συµπολιτών µας εργαζοµένων και
συνταξιούχων.
Με τρεις λέξεις, το νοµοσχέδιο υπόσχεται σιγουριά, ταχύτητα,
επιβράβευση. Σιγουριά, γιατί για πρώτη φορά απαντά θετικά και
τεκµηριωµένα σε αυτό που πολύς κόσµος έχει αναρωτηθεί µεταξύ σοβαρού και αστείου, δηλαδή, αν στο µακρινό µέλλον θα
υπάρχει σύνταξη για να πάρει.
Η αναλογιστική µελέτη που συνοδεύει το νοµοσχέδιό µας λέει
ότι όλες οι συντάξεις είναι εγγυηµένες για τα επόµενα πενήντα
χρόνια. Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Υπουργός στις επιτροπές,
σταδιακά και στο µέλλον οι δαπάνες για το ανταποδοτικό κοµµάτι των συντάξεων θα καλύπτονται από τις εισφορές των εργαζοµένων και ένας οικονοµικά υγιής ΕΦΚΑ έχει καθοριστική
σηµασία για τη βιωσιµότητα του συστήµατος.
Επίσης, το νοµοσχέδιο υπόσχεται ταχύτητα, ψηφιοποίηση
υπηρεσιών, ψηφιακή έκδοση συντάξεων, απονοµή σύνταξης
µέσα σε τρεις µήνες. Ο ψηφιακός ΕΦΚΑ υπόσχεται µικρότερους
χρόνους αναµονής, λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, αλλά και απελευθέρωση χρόνου από
διάφορες διοικητικές εργασίες ώστε οι εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ
να µπορούν να αφοσιωθούν στην επεξεργασία των συνταξιοδοτικών υποθέσεων. Μπορεί τη δηµόσια συζήτηση να απασχολούν
κυρίως οι διάφορες παραµετρικές αλλαγές, αλλά είναι µια δοµική αλλαγή το µεγάλο άλµα του ΕΦΚΑ προς τη ψηφιακή εποχή,
αυτή που θα έχει µόνιµα και διαρκή οφέλη για όλους τους ασφαλισµένους.
Είναι, λοιπόν, η σιγουριά, είναι η ταχύτητα, είναι και η επιβράβευση του µακρόχρονου ασφαλιστικού βίου µε τα αυξηµένα ποσοστά αναπλήρωσης µετά τα τριάντα χρόνια ασφάλισης,
επιβράβευση της παραγωγικότητας και της ασφαλιστικής ευσυνειδησίας µε την κατάργηση της φορολογικής λογικής των
ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών και µε
κίνητρο για την νόµιµη απασχόληση των συνταξιούχων, επιβράβευση της απόφασης των νέων να κάνουν τη δική τους επιχείρηση και να µπουν στην παραγωγική διαδικασία ως
αυτοαπασχολούµενοι και ελευθεροεπαγγελµατίες. Κοντά σε
αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θα έβαζα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ένα τέταρτο, την κοινωνική ευαισθησία, όπως αυτή
εκφράζεται από τις διατάξεις για διάφορες οµάδες συµπολιτών
µας, τους συνταξιούχους πολύτεκνους και αγρότες, τις νέες µητέρες που επιστρέφουν στην εργασία, τα άτοµα µε αναπηρία και
τους προστάτες τους, τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας, διατάξεις όπως αυτές δίνουν και µια άλλη σηµασία στο λεγόµενο
κοινωνικό πρόσηµο του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, ότι είναι ένα
νοµοθέτηµα που διαµορφώθηκε µε βάση πραγµατικά κοινωνικά
προβλήµατα, πραγµατικά κοινωνικές καταστάσεις, ένα νοµοθέτηµα µε το βλέµµα στην κοινωνία και στο απώτερο µέλλον.
Πριν κλείσω, θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και στις δύο περιπτώσεις οι
αγαπητοί συνάδελφοι παραβιάζουν ανοικτές θύρες, στη µία προτείνεται να καταργηθεί η περικοπή της εθνικής σύνταξης κατά
το ένα τεσσαρακοστό για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα χρόνων διαµονής στην Ελλάδα, για να µπορούν να παίρνουν αξιοπρεπή εθνική σύνταξη και οι οµογενείς µας που ήρθαν
στη χώρα τη δεκαετία του 1990.
Πολύ σωστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µόνο
που έρχεστε δεύτεροι. Να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο εξετάζει
ήδη πως θα διορθώσει αυτή την αδικία. Εξάλλου το είπε και ο
Πρωθυπουργός από αυτό εδώ το Βήµα στις 14 Φεβρουαρίου στη
συζήτηση για τα εργασιακά.
Στην άλλη τροπολογία προτείνεται η κατάργηση δύο προϋποθέσεων για το επίδοµα των ανασφαλίστων υπερηλίκων -καταθέτω στα Πρακτικά-, τη δεκαπενταετή µόνιµη διαµονή στην
Ελλάδα και τη µείωση του ποσού επιδόµατος όταν δεν έχει συµπληρωθεί τριακονταετία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, εδώ ξεχάσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι µε τροπολογία της δικής σας κυβέρνησης είχατε εξαιρέσει από αυτές τις προϋποθέσεις τα µέλη της εθνικής
µειονότητας της Αλβανίας και προβλέπονταν υπουργική απόφαση για το πώς οι άνθρωποι αυτοί θα παίρνουν το επίδοµα.
Έρχεστε, λοιπόν, µε άλλη τροπολογία και αγνοείτε τη διάταξη
νόµου που εσείς ψηφίσατε ως κυβέρνηση, αλλά δεν την υλοποιήσατε, την κάτωθι, όπως την κατέθεσα και στα Πρακτικά προηγουµένως, αλλά πέρα από όλα αυτά, έρχεστε και εδώ δεύτεροι
γιατί τα υπουργεία Εργασίας και Οικονοµικών ήδη επεξεργάζονται τη λύση και σε αυτό το θέµα. Όµως, αυτά δεν γίνονται στο
πόδι. Θα γίνουν αφού, πρώτα από όλα, γνωρίζουµε τεκµηριωµένα και κοστολογηµένα πόσους αφορά και τι θα κοστίσει. Αυτά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ξέρει ο κόσµος την αλήθεια
και να µην δηµιουργούνται λάθος εντυπώσεις.
Βεβαίως, ένα τόσο µεγάλο εγχείρηµα, όπως η ασφαλιστική µεταρρύθµιση, δεν περιορίζεται στη ψήφιση ενός νοµοσχεδίου. Ξεκινάµε εδώ µε την αποκατάσταση των σοβαρών αδικιών του
νόµου Κατρούγκαλου, θεµελιώνουµε το σύγχρονο ψηφιακό
ΕΦΚΑ και βάζουµε στόχο µέχρι τον Ιούνιο να εκδίδεται ηλεκτρονικά µία στις τρεις νέες συντάξεις και σύντοµα θα φέρουµε το
νέο σύστηµα επικουρικής ασφάλισης µε το οποίο οι εισφορές
του ασφαλισµένου θα µπαίνουν σε ατοµικό λογαριασµό και θα
επενδύονται για τη δική τους σύνταξη.
Θέλουµε οι συµπολίτες µας, οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι, τωρινοί και µελλοντικοί να γνωρίζουν ότι εργαζόµαστε για
ένα δίκαιο και στιβαρό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, ένα σύστηµα µε µακρύ χρονικό ορίζοντα που λαµβάνει υπ’ όψιν τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, ένα σύστηµα που δεν θα
τιµωρεί όσες και όσους ήταν συνεπείς στις ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις, που καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση και ενθαρρύνει την εργασία, ένα σύστηµα που σέβεται τη λεγόµενη
αλληλεγγύη των γενεών, δηλαδή το αµοιβαίο αίσθηµα ευθύνης,
την κατανόηση µεταξύ των σηµερινών και των µελλοντικών συνταξιούχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η παράταξή
µας έχει υπογράψει µερικές από τις πιο σηµαντικές µεταρρυθµίσεις των τελευταίων τριάντα χρόνων στο ασφαλιστικό. Σε αυτή
την γραµµή συνεχίζουµε, τιµώντας όχι µόνο τη συµφωνία αλήθειας µε τους πολίτες αλλά και την ιστορία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Μελάς ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 µέχρι τις
2 Μαρτίου 2020. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε και καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Διονύσιο Σταµενίτη για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
Τα τέσσερα κεφάλαια και τα εκατό τέσσερα άρθρα του σχεδίου νόµου αποτελούν τον νέο ασφαλιστικό χάρτη της χώρας,
µια σηµαντική µεταρρύθµιση, πραγµατική τοµή στην ιστορία του
ασφαλιστικού συστήµατος.
Η συζήτηση που έγινε και γίνεται αυτές τις µέρες στη Βουλή
λαµβάνει χώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό
που είχαµε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό γιατί; Το
παρόν σχέδιο νόµου µας φέρνει ύστερα από µια δεκαετία δυσκολιών και ταλαιπωρίας στην ευχάριστη θέση να συζητάµε για αυξήσεις συντάξεων και όχι για µειώσεις.
Είναι πραγµατικότητα, το σχέδιο νόµου του Βρούτση και της
Νέας Δηµοκρατίας αυξάνει τις συντάξεις, σε αντίθεση µε το νοµοσχέδιο του Κατρούγκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ που διέλυσε τις
συντάξεις.
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Είµαστε στην ευχάριστη θέση να συζητάµε για την αποκατάσταση των αδικιών στον τοµέα της ασφάλισης, να συζητάµε επιτέλους για ένα ασφαλιστικό ανταποδοτικό που αυξάνει τα
ποσοστά αναπλήρωσης και επιβραβεύει αυτούς που εργάζονται
χωρίς να τους τιµωρεί, που δίνει επιτέλους ελπίδα, δεν προκαλεί
ανασφάλεια και στο ερώτηµα του κάθε εργαζόµενου ασφαλισµένου αν θα πάρει ποτέ σύνταξη απαντά θετικά ότι ναι, θα πάρει
αυτή που του αναλογεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξετάζοντας το σχέδιο νόµου
το πρώτο στοιχείο που εντοπίζει κανείς -και πρέπει να τονιστείείναι ότι γίνεται µια προσπάθεια εναρµόνισης µε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας η οποία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, το θέµα των εισφορών, ιδίως για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και δεύτερον, το θέµα της ανταποδοτικότητας όσον αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης µετά από κάποια χρόνια εργασίας, γιατί µε το προηγούµενο σύστηµα Κατρούγκαλου - ΣΥΡΙΖΑ όσο περισσότερο δούλευε κάποιος στην
πραγµατικότητα αντί να επιβραβεύεται, έβγαινε χαµένος. Το δεύτερο στοιχείο, που είναι πολύ σηµαντικό και πιστεύω ότι το αναλύσαµε διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην
επιτροπή τις προηγούµενες ηµέρες, είναι ότι αποκαθίσταται οι
αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που
εργάζονται.
Η δική µας λογική είναι ότι οι συνταξιούχοι αποτελούν έναν
ενεργητικό δυναµικό κοµµάτι µε µεγάλη εµπειρία που µπορεί να
προσφέρει πολλά. Με τις νέες νοµοθετικές διατάξεις, λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα σε ένα ανθρώπινο δυναµικό µε γνώση και κατάρτιση να επανέλθει στη παραγωγική διαδικασία.
Στην πράξη σηµαίνει ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι επιθυµούν
να συνεχίσουν να εργάζονται, θα λαµβάνουν το 70% της σύνταξής τους. Ειδικότερα δε για τους αγρότες προβλέπεται η καταβολή του 100% της σύνταξής τους, στοιχείο το οποίο ως
Βουλευτής προερχόµενος από µία περιοχή κατά βάση αγροτική,
το υπογραµµίζω ως µια από τις πιο σηµαντικές ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, καθώς µε αυτόν τον τρόπο επιβραβεύεται και ενισχύεται ο παραγωγός που θέλει να παραµείνει στη γη, ώστε να
συνεχίσει να εργάζεται και να καλλιεργεί, κρατώντας έτσι ζωντανή την ύπαιθρο µέσα από την αξιοποίηση ενός σηµαντικού µέρους της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει σε αυτό το σηµείο να σταθούµε και στην κριτική που ακούσαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα και σήµερα και στις επιτροπές από τους συναδέλφους της
αντιπολίτευσης. Προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ σε δύο στοιχεία, αυτό της κατάργησης της δήθεν δέκατης τρίτης σύνταξης
και αυτό της επιβράβευσης αυτών που είναι πιο εύποροι, όπως
ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγµατικά, ύστερα από τις καταδικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας επιµένετε
ακόµα να υπερασπίζεστε τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα και µάλιστα του προηγούµενου έτους; Τι
λέτε, δηλαδή, σήµερα στους ελεύθερους επαγγελµατίες; Ότι η
δική σας πρόταση είναι να ξαναγυρίσουµε στον αντισυνταγµατικό τρόπο υπολογισµού των εισφορών;
Ειλικρινά απορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Έχετε κάποια σχέση µε την αγορά, µε τον κόσµο της εργασίας; Τα λέτε σε κάποιον δικηγόρο, µηχανικό, γιατρό, έµπορο,
αυτοαπασχολούµενο αυτά που υποστηρίζετε; Υπάρχει κάποιος
που συµφωνεί µε αυτά που λέτε; Δηλαδή, είναι εύπορος αυτός
που έβγαζε 25.000 ευρώ καθαρό εισόδηµα, η εφορία και η ασφαλιστική εισφορά ήταν τουλάχιστον 15.000 ευρώ, που του έµεναν
λίγο περισσότερα από 9.000 ευρώ για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του; Είναι δυνατόν να τα λέµε αυτά τα πράγµατα;
Από την άλλη πλευρά, τώρα, όσον αφορά το επιχείρηµά σας
για την κατάργηση της δήθεν δέκατης τρίτης σύνταξης, εδώ
πραγµατικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Από πότε προεκλογικά επιδόµατα έγιναν δέκατη τρίτη σύνταξη; Έτσι ονειρεύεστε εσείς την
αποκατάσταση των αδικιών που έφερε η οικονοµική κρίση;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τη διάταξη την έχετε δει;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Τα είδαµε καλά.
Με ψηφοθηρικές κινήσεις λίγο πριν τις εκλογές; Ή µε κινήσεις
σαν τις τροπολογίες που φέρατε τώρα για τις ειδικές κατηγορίες;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση
που καλούµαστε να ψηφίσουµε είναι πέρα και πάνω από όλα µια
οργανωµένη και µελετηµένη προσπάθεια σε αντίθεση µε το νόµο
που ψηφίσατε και υποστηρίξατε, ώστε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να εµπιστευθούν ξανά το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Δεν είναι µόνο οι αυξήσεις, που φέρνει σε αντίθεση µε τις µειώσεις που φέρατε. Γιατί, ας είµαστε ρεαλιστές, τις αυξήσεις
αυτής της χώρας τις πληρώσαµε όταν γίνονταν χωρίς σχεδιασµό. Είναι κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται ο ασφαλιστικός χάρτης. Για πρώτη φορά, όπως είπε ο Υπουργός στην
επιτροπή, το νέο ασφαλιστικό συνδέεται µε δύο επιστηµονικές
µελέτες, εκ των οποίων η µία αφορά τη βιωσιµότητα του νέου
συστήµατος και τις οποίες καταθέσαµε σήµερα στη Βουλή, σε
αντίθεση µε αυτό που δεν κάνατε εσείς. Διασφαλίζονται όλες οι
συντάξεις µέχρι το 2070. Έτσι, λοιπόν, οι εργαζόµενοι νιώθουν
ότι µπορούν να εµπιστευθούν ξανά το ασφαλιστικό σύστηµα, η
αξιοπιστία του οποίου αποκαθίσταται στη συνείδησή τους. Και
το πρώτο δείγµα αυτής της εµπιστοσύνης είναι οι αντιδράσεις
των κοινωνικών φορέων στη συνδιάσκεψη για τους φορείς. Η
πλειοψηφία αυτών τοποθετήθηκε θετικά απέναντι στο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας την τοποθέτησή
µου, θα ήθελα να τονίσω ότι η λογική της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας είναι να φτιάξει ένα ασφαλιστικό σύστηµα που
πρωτίστως να είναι ανταποδοτικό, ευέλικτο και απλό και το κάνει,
ένα σύστηµα που θα εισπράττει λογικές εισφορές και θα επιστρέφει πίσω κανονικές συντάξεις και το κάνει, ένα σύστηµα που
θα επιβραβεύει αυτούς που δούλεψαν και πλήρωσαν κανονικά
τις εισφορές τους για χρόνια και το κάνει, ένα σύστηµα που δίνει
τη σιγουριά σε αυτόν που εργάζεται και πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές και όταν έρθει η ώρα θα πάρει ακριβώς τη σύνταξη που του αναλογεί και το κάνει και αυτό. Και νοµίζω ότι αυτό
είναι που αντιλαµβάνεται και σήµερα η κοινωνία και στηρίζει στη
µεγάλη της πλειοψηφία αυτή τη µεταρρύθµιση. Και καλό θα
είναι, κύριοι της αντιπολίτευσης -προλαβαίνετε- να το κάνετε κι
εσείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων,
τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί, από το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Βόλου (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιο Κώτσο, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό ερώτηµα που απασχολεί
όλους µας είναι κατά πόσο η ελληνική κοινωνία είναι ικανοποιηµένη από το ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο υπάρχει σήµερα.
Και σ’ αυτό το ερώτηµα δεν έχουµε παρά να ρωτήσουµε εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες, επαγγελµατίες και
θα δείτε τα παράπονα, τις παθογένειες και ότι οι περισσότεροι
αντιλαµβάνονται ότι το ασφαλιστικό σήµερα λειτουργεί δίκην φορολογικού. Πολύ δε περισσότερο αν ρωτήσουµε αυτούς που
έχουν βγει στη σύνταξη, τότε θα καταλάβουµε ότι τα πράγµατα
είναι πολύ χειρότερα, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που βγήκαν πρόσφατα
και περιµένουν στην ουρά ατελείωτες ηµέρες, ατελείωτους
µήνες, προκειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµά τους.
Σε αυτά τα ερωτήµατα, λοιπόν, σ’ αυτές τις παθογένειες έρχεται να απαντήσει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Και αυτό, γιατί
το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα είναι αυτό που ταλανίζει τη
χώρα µας περισσότερο από εβδοµήντα χρόνια. Υπήρξαν πολλές
µελέτες, νοµοθετήµατα, τροποποιήσεις, µεταρρυθµίσεις, οι
οποίες όµως διατήρησαν πολλές από τις παθογένειες χωρίς την
ουσιαστική επίλυση του ζητήµατος.
Εµείς ως Κυβέρνηση καλούµαστε να το αντιµετωπίσουµε και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νιώθουµε ιδιαίτερη ικανοποίηση γι’ αυτό, γιατί αποδεικνύουµε ότι
µπορούµε τις προεκλογικές µας τοποθετήσεις να τις εφαρµόζουµε στην πράξη σε οποιαδήποτε πρόκληση της κοινωνίας µας,
δείχνοντας έτσι την αµεσότητα, την αποφασιστικότητά µας να
αλλάξουµε αυτή τη χώρα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε την παρούσα µεταρρύθµιση να δηµιουργήσουµε ένα νέο ψηφιακό, αποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο αφ’ ενός είναι σύµφωνο µε τις συνταγµατικές
αρχές και αφ’ ετέρου καθορίζει ένα συνεκτικό και δίκαιο ασφαλιστικό πλαίσιο στηριζόµενο στην ελευθερία, στην ευελιξία, στην
ανταποδοτικότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, ακυρώνει
το δυσανάλογο οικονοµικό βάρος που επιβλήθηκε σε ένα σηµαντικό και δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας. Με τον
επανασχεδιασµό του ασφαλιστικού συστήµατος ενθαρρύνουµε
την ανάπτυξη της οικονοµίας µας.
Θα πρέπει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να ήµασταν η
µοναδική χώρα στον πλανήτη που ως το 1990 είχαµε τριακόσιους
είκοσι επτά φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, µε ό,τι
κόστος συνεπάγεται αυτό διοικητικά, τεχνικά και οικονοµικά.
Φτάσαµε στο 2020, στην εποχή της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, για να έρθει σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να θεσπίσει έναν ενιαίο
ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τον e-ΕΦΚΑ,
ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη µεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των φορέων µε τη διατήρηση βέβαια
της οικονοµικής και περιουσιακής αυτοτέλειας των επιµέρους
κλάδων. Ο e-ΕΦΚΑ θα καλύπτει όλους τους εργαζόµενους της
χώρας, ανεξάρτητα από το εάν είναι µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολούµενοι, δηµόσιοι υπάλληλοι,
αγρότες κ.λπ.. Από την άλλη, εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται
και βελτιώνεται η όλη διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης µε την καθιέρωση της ψηφιακής σύνταξης, η οποία δίνει
τέλος στη διαρκή ανησυχία των ασφαλισµένων για την αίτησή
τους και στην όλη γραφειοκρατική διαδικασία των υπηρεσιών.
Γιατί όταν η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών αυξάνεται
και µειώνεται το κόστος λειτουργίας τους, τότε επιτυγχάνονται
οικονοµίες κλίµακας. Ιστορικά, είναι η πρώτη ασφαλιστική µεταρρύθµιση που συνοδεύεται από µελέτες τόσο για να αποδείξουν
τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατός µας, όσο και για να διαφυλάξουν την επάρκεια όλων των συντάξεων για τα επόµενα πενήντα
χρόνια, έως το 2070. Επίσης, δεν προβλέπει καµµία µείωση των
συντάξεων και ενθαρρύνει κάθε νέο πού εισέρχεται στην αγορά
εργασίας είτε ως µισθωτός είτε ως αυτοαπασχολούµενος. Αυτός
είναι και ο κύριος στόχος µας σε µία χώρα µε έντονο πλέον το
δηµογραφικό πρόβληµα και µε αρκετά µεγάλο ποσοστό γηρασµένου πληθυσµού, να µην αφήσουµε άλλους νέους να φύγουν
στο εξωτερικό, αλλά να τους δώσουµε τα κίνητρα που χρειάζονται για να είναι παραγωγικοί στη χώρα µας και να ανταµείβονται
ανάλογα µε αυτό.
Άλλη µια πραγµατική καινοτοµία του συστήµατος, είναι όντως,
στον πρωτογενή τοµέα, αλιεία, αγρότες, κτηνοτρόφους, στους
οποίους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν το επίπεδο των εισφορών που θα καταβάλουν σε έξι κατηγορίες και να διαφοροποιείται αυτό ετησίως, ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα
και την προσδοκία τους για µελλοντική σύνταξη.
Επειδή προέρχοµαι, µάλιστα, από έναν νοµό αγροτικό και πιστεύω πως ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας µας, η σηµαντική αυτή αλλαγή που
αποδεσµεύει το εισόδηµα από τις εισφορές και τα χρόνια ασφάλισης, ενθαρρύνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους συµπολίτες µας να αναπτύξουν την οικονοµική τους δραστηριότητα και
να θέσουν πιο εύκολα τόσο βραχυπρόθεσµους, όσο και µακροπρόθεσµους στόχους. Αντιµετωπίζει τους αγρότες µε ευαισθησία και υπευθυνότητα, χωρίς να τους τιµωρεί για το εισόδηµά
τους, για τον κόπο τους και για την επιπλέον προσπάθειά τους.
Ο κόπος, ο µόχθος, ο πλούτος τους, δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει
να δοθούν στο κράτος ως εισφορά ασφαλιστική, διότι άλλο
πράγµα είναι η φορολογία και άλλο η ασφαλιστική εισφορά.
Επίσης, το σύστηµά µας προστατεύει 100% τους συνταξιούχους γεωργούς που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
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είναι τυχαίο ότι οι αγορές ήδη έχουν αρχίσει να µας εµπιστεύονται, ενθαρρύνοντας την Κυβέρνησή µας να προχωρήσει και να
συνεχίσει τις αναδιοργανώσεις κρίσιµων τοµέων, όπως είναι και
το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό. Η ασφαλιστική συνείδηση είναι
κάτι που πρέπει να καλλιεργηθεί σε όλους µας, για να αφήσουµε
το αποτύπωµά µας στο αναπτυξιακό και µεταρρυθµιστικό χαρτί
της χώρας. Μόνον έτσι θα πετύχουµε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό
σύστηµα, ελεύθερο, φιλελεύθερο, καινοτόµο, διασφαλίζοντας
την ανταποδοτικότητά του, χωρίς να φορτώνει χρέη στις επόµενες γενεές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε για την οικονοµία του χρόνου και να διορθώσω, τον κ.
Κωτσό, τον τόνο που έκανα λάθος νωρίτερα.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιο Αµυρά για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα
από πολλά χρόνια, σχεδόν δώδεκα χρόνια, που βλέπαµε περικοπές στις συντάξεις, ακούγαµε αρνητικά νέα για το ασφαλιστικό,
περιστέλλονταν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, επιτέλους βρισκόµαστε µπροστά σε ένα νοµοσχέδιο, αυτό που από µεθαύριο
θα ονοµάζουµε νόµο Βρούτση, που και αυξάνει τις αποδοχές χιλιάδων συνταξιούχων και αποκαθιστά το αίσθηµα της δικαιοσύνης και της ανταποδοτικότητας στον κόσµο της εργασίας.
Να τα δούµε απλά. Με τον νόµο Κατρούγκαλου, είτε δούλευες
τριάντα χρόνια, είτε δούλευες σαράντα χρόνια, την ίδια σύνταξη
θα έπαιρνες. Άσε που αν είχες την ατυχία να βγεις από το 2016
και µετά µε τον νόµο Κατρούγκαλου στη σύνταξη, θα έπαιρνες
έως και 37% µικρότερη σύνταξη από τον συνάδελφό σου που κάνατε την ίδια ακριβώς εργασία, αλλά εκείνος είχε ήδη βγει στη
σύνταξη.
Τώρα, το νοµοσχέδιο Βρούτση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
πριµοδοτεί τους εργαζόµενους και ενισχύει τους συνταξιούχους.
Με απλό τρόπο, οι εργαζόµενοι πάνω από τριάντα έτη ασφάλισης για κάθε ένα χρόνο εργασίας τους θα έχουν υψηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ενώ οι νέοι συνταξιούχοι θα έχουν πολύ
υψηλότερες αποδοχές στις συντάξεις, σε σχέση µε αυτές που
θα έπαιρναν µε τον νόµο Κατρούγκαλου. Πώς γίνεται αυτό; Με
απλό τρόπο.
Πρώτα απ’ όλα, η πλήρης αναδιάταξη της φιλοσοφίας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης οδηγεί στην απόλυτη ελευθερία, στο δικαίωµα επιλογής του ασφαλισµένου να διαλέξει την
κλίµακα που επιθυµεί. Τέρµα οι παγίδες, τέρµα οι ισοπεδωτικές
διατάξεις του παρελθόντος που οδηγούσαν στη µαύρη εργασία,
οδηγούσαν σε διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και
τη µετανάστευση του επιστηµονικού µας δυναµικού στο εξωτερικό.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου είναι η ουσιαστική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αγροτών, µέσω της αποσύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών µε το
εισόδηµα. Είχαµε το κίνηµα της γραβάτας, το οποίο οι συριζαίοι
δεν το συµπάθησαν ποτέ, οι οποίοι άνθρωποι διαµαρτύρονταν
διότι έπρεπε να πληρώνουν το 75% έως 80% του εισοδήµατός
τους στις εισφορές. Αυτό, λοιπόν, τέρµα.
Η αλήθεια είναι, βέβαια, και θα σας το αναγνωρίσω αυτό, κύριε
Τσακαλώτε, πριν από δύο χρόνια εδώ όταν συζητούσαµε τον
προϋπολογισµό του 2019, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού είχατε γράψει, ότι ναι, θα πρέπει να µειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε ελεύθερους επαγγελµατίες, δεδοµένου ότι
αυτό απορρύθµισε στην ουσία και το ασφαλιστικό σύστηµα και
τον κόσµο της εργασίας.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι µόνο είπα, τις µειώσαµε κιόλας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αφού πρώτα τις αυξήσατε, σωστά;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τέλος πάντων, τις µειώσαµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πείτε ότι τις αυξήσατε πρώτα και µετά
να δούµε πόσο τις µειώσατε.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι µπαίνουν στην άκρη οι
υπερβολικές χρεώσεις και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι
ελεύθεροι να διαλέξουν το κλιµάκιό τους, έχοντας ως στόχο τη
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δικαιοσύνη. Είναι απλό το πράγµα. Εάν δουλεύεις περισσότερο
από τριάντα χρόνια, οπωσδήποτε προσφέρεις στο ασφαλιστικό
σύστηµα µε τις εισφορές σου πολύ περισσότερα από το αν δούλευες λιγότερα χρόνια.
Αυτό, λοιπόν, µας οδηγεί, βάσει του νόµου Βρούτση στα αυξηµένα ποσοστά αναπλήρωσης. Για παράδειγµα, ένας εργαζόµενος µε τριάντα πέντε έτη ασφάλισης θα έχει αναπλήρωση
37,3%. Πόσο είχε έως σήµερα; Είχε 33,8%.
Ένας εργαζόµενος µε σαράντα έτη ασφάλισης θα έχει αναπλήρωση, από 42,8% που είναι σήµερα, βάσει του νόµου Κατρούγκαλου, 50,5%. Πάρα πολύ σηµαντικό αυτό. Έτσι και το
σύστηµα ανταποδίδει χρήµατα στους ασφαλισµένους, αλλά και
διατηρεί κίνητρα για παραµονή στην εργασία για τριάντα πέντε
χρόνια, για σαράντα χρόνια, ανάλογα µε όσα χρόνια θέλει ο άνθρωπος που το επιλέγει. Αυτό θα πει φιλελευθερισµός. Να έχω
εγώ τη δυνατότητα να επιλέγω και το κλιµάκιο των εισφορών που
θα δίνω και τον αριθµό των ετών που θέλω να δουλέψω παραπάνω από τα τριάντα έτη.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι µονιµοποιούνται οι αυξήσεις των συνταξιούχων. Ο νόµος Κατρούγκαλου περιείχε µειώσεις σοκ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2016 και µετά. Αυτό
πλέον τερµατίζεται οριστικά και µε την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και αναδροµικώς από τις 4 Οκτωβρίου θα αυξηθούν οι
κύριες συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται µε περισσότερα από τριάντα έτη ασφάλισης.
Ας το δούµε µε παραδείγµατα. Ένας εργαζόµενος µε τριάντα
έξι έτη ασφάλισης και µισθό 1.000 ευρώ, µε τον νόµο Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 738 ευρώ. Με τον Βρούτση, όµως, θα
πάρει 782 ευρώ, δηλαδή όφελος τον µήνα 44 ευρώ. Σαράντα
τέσσερα ευρώ τον µήνα επί δώδεκα µήνες, τον χρόνο θα βάλει
περισσότερα στην τσέπη του, 528 ευρώ.
Διαφωνείτε, κυρία Φωτίου µου; Γιατί βλέπω ότι κουνάτε το κεφάλι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αν αναφέρεστε σε εµένα, να απαντήσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Να απαντήσετε, βεβαίως.
Για να δούµε και ένα άλλο παράδειγµα που θέλω, κυρία Φωτίου, να το σκεφθείτε εσείς.
Ένας εργαζόµενος µε τριάντα οκτώ έτη εργασίας και χαµηλές
αποδοχές της τάξεως των 800 ευρώ, µε τον Κατρούγκαλο
έπαιρνε σύνταξη και παίρνει 696 ευρώ, µε τον Βρούτση θα παίρνει 743 ευρώ, όφελος δηλαδή, 47 ευρώ τον µήνα. Τι σηµαίνει
αυτό; Ότι σε ετήσια βάση, χάρη στο νόµο Βρούτση, ο εργαζόµενος που βγήκε στη σύνταξη –µε 696 ευρώ σύνταξη επί ΣΥΡΙΖΑθα ευνοηθεί κατά 564 ευρώ µονίµως τον χρόνο.
Η δέκατη τρίτη επονοµαζόµενη από εσάς σύνταξη, υποτίθεται,
δεν ήταν δέκατη τρίτη και δεν ήταν και σύνταξη. Διότι αυτός ο
εργαζόµενος µε το παράδειγµα που σας έφερα, θα έπαιρνε µε
το µέρισµα το κοινωνικό που του δώσατε προεκλογικά τον Μάιο
340 ευρώ. Άρα, µε τον νόµο Βρούτση, αυτός ο εργαζόµενος ως
συνταξιούχος πλέον θα έχει κάθε χρόνο στην τσέπη του παραπάνω 564 ευρώ σε µόνιµη βάση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Και κάτι ακόµη για τις επικουρικές συντάξεις, να το πούµε και
αυτό. Ξέρετε ότι όσοι είχαν κύρια σύνταξη και επικουρική που
έφθανε από 1.300 ευρώ και πάνω, µε τον νόµο Κατρούγκαλου,
είχε µία τεράστια περικοπή, το γνωρίζουµε αυτό. Και πόσοι ήταν
αυτοί; Τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι από είκοσι ένα διαφορετικά ταµεία. Όλοι αυτοί θα δουν στις συντάξεις τους αυξήσεις
τώρα χάρη στο νόµο Βρούτση.
Πάµε παρακάτω. Λέτε για τις εισφορές ότι αυξάνονται σε κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων. Πρέπει να δούµε και το φορολογικό σύστηµα, αλλά και τον συνδυασµό του φορολογικού µε
το ασφαλιστικό. Και κατά την άποψή µου και το φορολογικό νοµοσχέδιο που έφερε ο κ. Σταϊκούρας και το ασφαλιστικό που
έφερε εδώ ο κ. Βρούτσης είναι εµβληµατικά. Είναι τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια που έγιναν νόµοι αυτής της Κυβέρνησης,
διότι έχουν άµεσα και απτά αποτελέσµατα στο διαθέσιµο εισόδηµα στην τσέπη του οποιουδήποτε, του εργαζοµένου και του
συνταξιούχου.
Για παράδειγµα, λοιπόν, ένας χαµηλοεργαζόµενος, εργαζόµε-
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νος µε χαµηλό εισόδηµα, δηλαδή µέχρι 10.000 ευρώ τον χρόνο,
χάρη στο φορολογικό νοµοσχέδιο ήδη ελαφρύνθηκε κατά 1.300
ευρώ, διότι µειώσαµε τον πρώτο εισαγωγικό φόρο από το 22%
στο 9%. Αυξάνονται ελαφρώς οι ασφαλιστικές εισφορές, είναι
αλήθεια, αλλά στο τέλος της χρονιάς του µένουν στην τσέπη 770
ευρώ παραπάνω από ό,τι έως εχθές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο αυτού του σχεδίου νόµου -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε-,
που θα γίνει νόµος, είναι ότι µε το νέο σύστηµα συµφέρει τους
επαγγελµατίες να δηλώνουν όλο τους το εισόδηµα και να µην
προχωράνε σε µαύρη εργασία ή σε φοροδιαφυγή. Έτσι, για παράδειγµα, ένας µε 17.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα θα έχει όφελος
2.024 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα είναι συµβατό µε τις ανάγκες του κόσµου της εργασίας
και τις ευαισθησίες των σηµερινών συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν
υποστεί όντως πολλά. Ήρθε, όµως, η ώρα τώρα µε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον νόµο Βρούτση οι συνταξιούχοι να δικαιωθούν, να δούνε συντάξεις αυξηµένες για πρώτη φορά µετά
από δώδεκα χρόνια, αλλά και να δοθούν κίνητρα στους εργαζόµενους για παραµονή στην εργασία και σιγουριά στους νέους
ότι το σύστηµα αντέχει για τα επόµενα πενήντα χρόνια έως το
2070 τουλάχιστον, έτσι ώστε να µην ακούς έναν νέο άνθρωπο να
σου λέει «Μπα, εγώ δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη». Να
ξέρουν και οι νέοι άνθρωποι ότι θα πάρουν συντάξεις και θα πάρουν και αυξηµένες συντάξεις, χάρη στο νόµο που θα ψηφίσουµε, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας τουλάχιστον, εδώ
την Πέµπτη σε αυτή την Αίθουσα.
Τέλος, σας καλώ και εσάς να κάνετε το ίδιο, για να δείξετε ότι
τιµάτε και σέβεστε και τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους. Υπερψηφίστε αυτό το σχέδιο νόµου που είναι µία νέα αρχή
για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορούµε να πάρουµε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πώς δεν µπορείτε.
Όποτε θέλετε. Αφού το ξέρετε. Θέλετε αυτή τη στιγµή;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι για την πρωτολογία µου, για µία
παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τότε, όχι.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά’
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο νόµος αυτός -έχω ακούσει πολλούς χαρακτηρισµούς- είναι συγκλονιστικός, υπέροχος, θαυµάσιος ή
ακόµα απαίσιος, άθλιος. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Ούτε
υπέροχος είναι ούτε άθλιος. Είναι ένας καλός νόµος και αυτό
είναι για εµένα το πιο σηµαντικό από όλα.
Είναι ένας καλός νόµος, γιατί στην ουσία αν το δούµε, κανείς
δεν έχει σοβαρή αντίρρηση -και θα έρθω σε αυτό. Είναι ένας
καλός νόµος, γιατί είναι και δείγµα καλής νοµοθέτησης. Είναι ο
πρώτος νόµος µετά από καιρό που µπήκε σε διαβούλευση επί
µέρες, που µετά ήρθε στις επιτροπές, συζητήθηκε εξαντλητικά
στις επιτροπές, που ήρθε µετά χωρίς εκπρόθεσµες τροπολογίες,
χωρίς µεταµεσονύκτιες τροπολογίες, κάτι που είναι θετικό και
που γίνεται σπάνια, δυστυχώς, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Για
εµένα αυτό ήταν σηµαντικό.
Το δεύτερο τώρα, στο περιεχόµενο του νόµου αυτού. Ο νόµος
αυτός συµφωνούµε όλοι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
γι’ αυτό και η αντίδραση, αν προσέξατε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνεται σε δύο πράγµατα: Στην αύξηση των εισφορών κυρίως των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων στο πρώτο κλιµάκιο -έτσι;- και στο ότι καταργείται η
δήθεν δέκατη τρίτη σύνταξη. Η δέκατη τρίτη σύνταξη δεν είναι
θέµα άλλωστε αυτού του νοµοσχεδίου. Εάν ποτέ τα δηµοσιονοµικά της χώρας το επιτρέψουν, θα υπάρξει και δέκατη τρίτη και
δέκατη τέταρτη σύνταξη και αυξήσεις στις συντάξεις. Ποιος δεν
θα το ήθελε; Υπάρχει κανείς εδώ µέσα που δεν θα ήθελε να δί-
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νονται και δεκατρείς και δεκατέσσερις και δεκαπέντε συντάξεις;
Αντέχει το σύστηµα; Όχι, βέβαια. Υπάρχει κανείς εδώ µέσα που
να λέει ότι αντέχει το σύστηµα; Όχι. Ούτε ο φίλος µου ο κ. Δελής
από το ΚΚΕ δεν θα το πει αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Α, µπορεί να το
πείτε, συγγνώµη. Λάθος δικό µου.
Σε κάθε περίπτωση, η δέκατη τρίτη σύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
ένα επίδοµα, ένα επίδοµα προεκλογικό. Εγώ το έλεγα τότε και
από τις εκποµπές µου. Ήταν ένα προεκλογικό τέχνασµα και δεν
ήταν πραγµατικό και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και δεν δίνεται
πλέον. Θα µου πείτε, δεν πρέπει να ενισχυθεί το εισόδηµα των
χαµηλοσυνταξιούχων, ακόµα και αυτών των ανθρώπων που έκαναν το λάθος και δεν είχαν πληρώσει αρκετές εισφορές όταν
ήταν στον ενεργό βίο και τώρα στα ογδόντα ή ογδόντα πέντε
ζουν µε 300 ευρώ το µήνα, µετά και την κατάργηση του ΕΚΑΣ,
που παρεµπιπτόντως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Έχετε δίκιο. Και εγώ το
έλεγα πάντα και µακάρι να µπορεί να συµβεί αυτό. Μακάρι να είµαστε σε θέση αύριο να έρθει ο Βρούτσης µαζί µε τον Σταϊκούρα
και να πούνε «βρήκαµε τα λεφτά και θα δώσουµε ένα χιλιάρικο
στον καθένα, κάθε χρόνο». Μακάρι και να µπορεί να γίνει και ενδεχοµένως, αισιοδοξώ ότι αν βελτιωθούν οι συνθήκες της οικονοµίας και τα δηµοσιονοµικά µας αυτό θα έχει καταστεί δυνατόν.
Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισφορών, γιατί µιλάτε πολύ εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση των εισφορών: «Πηγαίνουν από τα 185 στα 220 ευρώ!». Ανεβαίνει 35 ευρώ και θα
καταστραφούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, τους οποίους είχατε
καταστρέψει εσείς και τους οποίους υποχρεώνατε, για να µην
πληρώνουν τις υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις που είχατε
επιβάλει µε τη µορφή δήθεν ασφαλιστικών εισφορών, τους υποχρεώνατε να κρύβουν εισοδήµατα και να παρουσιάζουν µοιραία
χαµηλότερα εισοδήµατα, για να µπορούν να αντεπεξέλθουν.
Δεν λέω αυτό που λέει ο κ. Βρούτσης ότι µε τις φορολογικές
ελαφρύνσεις θα πάει παραπάνω, θα είναι µεγαλύτερη η ελάφρυνση του ελεύθερου επαγγελµατία. Λέω ότι ούτως ή άλλως
τα 220 ευρώ για έναν ελεύθερο επαγγελµατία, ο οποίος είναι συνεπής εργαζόµενος, δεν είναι µεγάλη εισφορά. Αυτή η εισφορά
θα βοηθήσει και τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, θα κάνει καλύτερα τα
έσοδα του ΕΦΚΑ, τα οποία δεν πήγαιναν τόσο καλά µε τις υπερβολικές φορολογικές επιβαρύνσεις που είχε φέρει ο προηγούµενος νόµος, ο νόµος Κατρούγκαλου.
Τώρα επί της ουσίας του νόµου, Γιατί θεωρώ πως είναι καλός
νόµος; Γιατί, επιτέλους, γίνεται αυτό που έλεγα µια ζωή. Να
υπάρχει µία εθνική σύνταξη -κάποτε εγώ έλεγα να είναι 700 ευρώ
η εθνική σύνταξη, δυστυχώς η οικονοµία µας δεν το επιτρέπει
αυτό- και από εκεί και πέρα, ό,τι πληρώνεις να το παίρνεις, ανάλογα µε τον χρόνο που έχεις δουλέψει, µε τις εισφορές που έχεις
πληρώσει, µε τον χρόνο που βγαίνεις στη σύνταξη. Και αυτό σε
µεγάλο βαθµό αποκαθίσταται µε αυτόν τον νόµο. Δηλαδή, όσοι
εργάζονται περισσότερα χρόνια, έχουν περισσότερα έσοδα. Και
αυτό είναι καλό. Ποιος δεν το θέλει αυτό; Υπάρχει πιο δίκαιο σύστηµα όσο µεγαλύτερες εισφορές πληρώνεις και όσα περισσότερα χρόνια είσαι στην εργασία, να µπορείς να παίρνεις και
µεγαλύτερη σύνταξη; Αυτό είναι λογικά το πιο σωστό και αυτό ο
νόµος του κ. Βρούτση και της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας το φέρνει. Αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα, κατά
τη γνώµη µου, όσα περιέχονται σε αυτόν τον νόµο είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Το πιο σηµαντικό, όµως, από όλα είναι ότι ίσως για πρώτη
φορά µετά από έναν δεκαετή τυφώνα, που σάρωσε τα πάντα στη
χώρα µας, µπορούµε να σταµατήσουµε να µιλάµε για το αν θα
πάρουν σύνταξη ή όχι αυτοί που δεν έχουν βγει ακόµα και για το
αν αυτοί που θα µπουν στην εργασία από εδώ και πέρα θα πάρουν σύνταξη. Οι αναλογιστικές µελέτες, που για πρώτη φορά
φέρνει ο καινούργιος νόµος, δίνουν τη δυνατότητα να ελπίζουµε
ότι µέχρι το 2070 θα είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα. Θα
µου πείτε, οι παραδοχές που γίνονται από τις αναλογιστικές µελέτες θα τηρηθούν; Δεν µπορούµε να είµαστε 100% βέβαιοι για
τίποτα. Εµένα, δεν σας κρύβω, ότι µε προβληµατίζουν πάρα πολύ
τα δηµογραφικά µεγέθη, τα οποία είναι πολύ αρνητικά για την
κοινωνία µας. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτές είναι οι παραδο-
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χές που δέχονται παγκοσµίως και θα το δούµε και στην πορεία.
Βέβαια, πρέπει να ακολουθήσουµε και µια ακόµα πιο έντονα
υπέρ της επίλυσης του δηµογραφικού προβλήµατος πολιτική,
που ξεκίνησε θετικά µε το διχίλιαρο στους νέους τοκετούς και
ελπίζω να συνεχιστεί µε ακόµα πιο δυναµική πολιτική εκ µέρους
της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όλα αυτά, λοιπόν, καταλήγουν σε ένα συµπέρασµα. Ο νόµος
είναι καλός, ουσιαστικές διαφωνίες δεν έχουµε και απορώ για
ποιον λόγο την Πέµπτη θα προκαλέσετε ονοµαστική ψηφοφορία
και δεν θα τον ψηφίσετε. Ειλικρινά απορώ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει ο
κ. Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, ο Αβραάµ Λίνκολν ανέφερε ότι µπορείς να
τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους για όλο τον καιρό,
αλλά όχι όλους για όλον τον καιρό. Ο σοφός ελληνικός λαός αναφέρει ότι ο ψεύτης κι ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Υποσχεθήκατε τα πάντα για να ανακαταλάβετε την εξουσία και µετά
από µόλις επτά µήνες στη διακυβέρνηση της χώρας συνεχίζετε
την ίδια πολιτική της εξαπάτησης, την οποία εφαρµόσατε και ως
αξιωµατική αντιπολίτευση.
Κι αν δεν πιστεύετε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν πιστεύετε
εµάς, ρωτήσετε όσους σας πίστεψαν όταν λέγατε ότι σε µία εβδοµάδα θα µπουν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό και τώρα βλέπουµε
τις µπουλντόζες θα είναι στη Χίο και στη Λέσβο. Ρωτήστε τους κατοίκους των Εξαρχείων, στους οποίους είχατε υποσχεθεί ότι τα
Εξάρχεια σε έναν µήνα από την ανάληψη της διακυβέρνηση της
χώρας από εσάς θα γίνουν παράδεισος και σήµερα βλέπουµε
αυτή την κανονικότητα να µεταφέρεται πολύ µακριά από την
Αθήνα, να µεταφέρεται στη Λέσβο και στη Χίο, όπου βλέπουµε ξυλοδαρµούς συµπολιτών µας, οι οποίοι και αυτοί σας πίστεψαν,
όπως σας πίστεψε και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο
οποίος σήµερα αναφέρει ότι ούτε η χούντα δεν τα έκανε αυτά.
Σ’ εσάς αναφέρεται, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Ρωτήστε τους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι διακατέχονταν
από συγκεκριµένες ευαισθησίες και σας στήριξαν για να καταργήσετε τη Συµφωνία των Πρεσπών, την οποία, αφού αναλάβατε
την εξουσία, την τιµάτε και την εκθειάζετε κανονικά.
Κι αφού τιµάτε µεγαλοπρεπώς τη Συµφωνία των Πρεσπών -και
καλά κάνετε και την τιµάτε- τώρα τιµάτε και τον νόµο Κατρούγκαλου. Γιατί ας θυµηθούµε τι έλεγε προεκλογικά κ. Μητσοτάκης:
«Σε ένα ήδη προβληµατικό σύστηµα ο νόµος Κατρούγκαλου
ήρθε να διευρύνει τις ανισότητες, τις δυσλειτουργίες και τα αδιέξοδα, γι’ αυτό και ο νόµος αυτός θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα». Τίτλος:
«Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα καταργήσω τον νόµο Κατρούγκαλου». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρακιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από την εξαπάτηση λοιπόν και τις ψεύτικες υποσχέσεις για την
πλήρη κατάργηση του νόµου στην αποδοχή της πραγµατικότητας.
Γιάννης Βρούτσης, Νοέµβριος του 2019: «Δεν µηδενίζουµε το
παρελθόν. Όλοι ήθελαν κάτι καλύτερο, απλά το προσέγγισαν
από άλλη λογική. Θα κρατήσουµε στοιχεία καλά από όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες και αυτά θα ενσωµατωθούν πάνω στις
δικές µας αλλαγές». Και αναρωτιόµαστε πώς µπορεί να κρατήσει
κανείς ένα ενιαίο σύστηµα σήµερα, την ώρα που προεκλογικά ο
Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρός σας, είχε δηλώσει ότι µε αυτό διευρύνονται οι ανισότητες και πρέπει να καταργηθεί.
Από την εξαπάτηση λοιπόν στην απογοήτευση, καθώς απογοητεύονται σήµερα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι εννιά
στους δέκα θα δουν σηµαντικές επιβαρύνσεις. Ο προηγούµενος
συνάδελφος χαρακτήρισε πολύ µικρό το ποσό των 35 ευρώ. Λογικό είναι, γιατί προφανώς δεν συναναστρέφεται µε ελεύθερους
επαγγελµατίες που τα 35 ευρώ το µήνα είναι ποσό γι’ αυτούς.
Και είναι στρατηγική σας επιλογή να αυξήσετε τις εισφορές
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κατά 20% για τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα, ούτως ώστε
να χρηµατοδοτήσετε τη µείωση των εισφορών στα πολύ υψηλά
εισοδήµατα. Η προτεραιότητά σας ξεκάθαρα είναι οι έχοντες και
όχι η µεσαία τάξη.
Απογοητεύονται όµως και οι συνταξιούχοι, που και αυτούς
εξαπατήσατε προεκλογικά. Διαβάζω από συνέντευξη η οποία
έχει αναρτηθεί στο site της Νέας Δηµοκρατίας τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά για τη δέκατη τρίτη σύνταξη:
«Αυτό που µπορώ να πω είναι ότι δεν θα υπάρχει καµµία περαιτέρω µείωση και ότι το επίδοµα, η έκτακτη στήριξη που δόθηκε
φέτος πρόθεση µας είναι να το διατηρήσουµε και του χρόνου και
να είναι µια τακτική έκτακτη στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων».
Και άλλο δηµοσίευµα και αυτό για τα Πρακτικά: «Θα πιάσουµε
τους στόχους και θα δώσουµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη». Προφανώς και αυτά ο προηγούµενος οµιλητής τα ξέχασε, τι έλεγε ο
σηµερινός Πρωθυπουργός προεκλογικά. Οι συνταξιούχοι βεβαίως δεν τα έχουν ξεχάσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρακιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, λοιπόν, αποκαλύπτεται το µέγεθος της απάτης µε την
κατάργηση για δεύτερη φορά της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε τους συµπολίτες
µας, τους συνταξιούχους, ως ιθαγενείς και να τους πουλάτε καθρεφτάκια.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπό δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες, υπό την πίεση της τρόικας και των θεσµών θεσµοθέτησε
και χορήγησε ολόκληρη τη δέκατη τρίτη σύνταξη για οκτακόσιους χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους και αναλογική και 1,7 εκατοµµύρια. Εσείς τι κάνετε και τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους;
Λέτε: «Αυτό που σας έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν δέκατη τρίτη σύνταξη, οπότε το καταργούµε και γι’ αυτό τι κάνουµε; Δεν σας δίνουµε τίποτα». Δεν θέλετε να το χαρακτηρίσετε δέκατη τρίτη
σύνταξη, χαρακτηρίστε το, βαπτίστε το όπως θέλετε, αλλά
δώστε το, όπως είχατε δεσµευθεί προεκλογικά αλλά και διά της
ψήφου σας τον προηγούµενο Μάιο.
Όµως ακόµη και το µείζον θέµα του ασφαλιστικού, το οποίο
αγγίζει ολόκληρο το φάσµα της ελληνικής κοινωνίας, επιλέγετε
να το διαχειριστείτε µε έναν και µόνο τρόπο, µε έναν επικοινωνιακό τρόπο. Πώς άλλωστε θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει
τη ρητορική σας επί µήνες περί αυξήσεων, την ίδια στιγµή που
εµφανίζεται ξεκάθαρα στη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού ότι αυτή είναι µειωµένη κατά 200 εκατοµµύρια σε σύγκριση
µε το 2019;
Θεωρούσα εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, ότι η µακρά περίοδος
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, των µνηµονίων, των δυσκολιών που περάσαµε δίδαξε πολλά σε όλους µας. Δυστυχώς φαίνεται ότι όσοι το πιστεύουµε έχουµε κάνει λάθος. Κάποιοι
παραµένουν αδιόρθωτοι και αµετανόητοι. Συνεχίζουν να επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη δεκαετιών, τα ίδια λάθη τα οποία χρεοκόπησαν τη χώρα και έπληξαν καίρια την ελληνική κοινωνία.
Δυστυχώς βρισκόµαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές, στην ίδια τραγωδία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θέλετε για ένα λεπτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Για την κανονική µου οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θέλετε τώρα αµέσως;
Θα µου επιτρέπατε να δώσω τον λόγο σε δύο Βουλευτές, ακριβώς επειδή ήδη το έχω υποσχεθεί διότι πρέπει να φύγουν, και
αµέσως µετά σε εσάς, κύριε Υπουργέ; Αν δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ πολύ, τον
λόγο έχει ο κ. Στεφανάδης και αµέσως µετά η κ. Μακρή.
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα καινοτόµο νοµοσχέδιο για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ΕΦΚΑ.
Το νοµοσχέδιο καλείται να φέρει στη σύγχρονη εποχή και στο
σηµερινό status quo την ασφαλιστική νοµοθεσία της χώρας µας,
ενώ παράλληλα προάγει την κοινωνική ισότητα και το δίκαιο των
εργαζοµένων βεβαίως. Το συνταγµατικό δικαίωµα της ασφάλισης είναι κοινωνικό, αφού διασφαλίζει στους πολίτες κοινωνικά
αγαθά µέσα από ένα δηµόσιο σύστηµα. Αυτά που εκσυγχρονίζει
το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε, η
παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών και η πρόσβαση σε αυτές
οφείλει, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι καθολική και συγκροτεί µια κοινωνία αλληλεγγύης.
Η κοινωνική ασφάλιση επίσης ενώνει διαφορετικές γενιές και
αποτελεί αγαθό το οποίο συνεχίζεται διαχρονικά, αφού µεταφέρονται πόροι από µια γενιά που είναι εργασιακά ενεργή προς
εκείνους που πλέον δεν είναι. Ακόµα, µέσω της κοινωνικής ασφάλισης καθίσταται ουσιαστικά εφικτή η δωρεάν δηµόσια υγεία
στους πολίτες µιας χώρας. Συνεπώς, πρόκειται για ένα πολυσύνθετο ζήτηµα, το οποίο δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά και καιροσκοπικά κυρίως.
Στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση αναπτύχθηκε σταδιακά και
εξελίσσεται. Αλλά αυτή η εξέλιξη οφείλει να γίνεται µε βάση την
ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και της τεχνολογίας και των
δηµοσιοοικονοµικών της χώρας. Όπως είπε ο Έντουαρντ Μόρλεϊ
ένας µεγάλος θετικός επιστήµονας, το 1890: «Η εξέλιξη δεν είναι
µια δυναµική, αλλά µια διαδικασία, όχι µια συνέπεια, αλλά ένας
νόµος». Μην ξεχνάµε ότι η Βιοµηχανική Επανάσταση και η µαζική
αυτοµατοποιηµένη παραγωγή υπήρξαν από τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στην κοινωνική ασφάλιση. Συνεπώς, η κοινωνική ασφάλιση στη γέννησή της είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε την τεχνολογία.
Για την ιστορία αναφέρω ότι το πρώτο οργανωµένο σύστηµα
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης θεσπίστηκε από τον Καγκελάριο Μπίσµαρκ τη δεκαετία του 1880. Οι δυτικές χώρες στο
σύνολό τους υιοθέτησαν αυτό το µοντέλο τον 20ο αιώνα ως βασικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση
οδεύει και το σηµερινό σχέδιο νόµου, αφού για πρώτη φορά
έπειτα από πολλά χρόνια δεν προβλέπεται καmµία µείωση συντάξεων, απεναντίας προβλέπονται αυξήσεις, όπως τόνισε και ο
κύριος Υπουργός και προηγούµενοι οµιλητές.
Στόχος είναι η αποκατάσταση της δικαιοσύνης για όσους
έχουν εργαστεί περισσότερο και η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων, ώστε να δοθούν ισχυρά κίνητρα παραµονής στο ασφαλιστικό σύστηµα. Το νέο σύστηµα στηρίζεται στις
αρχές της απλότητας, της ελευθερίας και της ευελιξίας. Είναι
πιο δίκαιο, πιο ανταποδοτικό και κατ’ επέκταση πολύ πιο ελκυστικό. Δίνεται ώθηση στον πρωτογενή τοµέα. Επιτέλους, αυτός
ο κύριος πυλώνας της ανάπτυξης και προβολής της χώρας µας
αντιµετωπίζεται µε υπευθυνότητα.
Με την παρούσα µεταρρυθµιστική δοµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρείται η δηµιουργία του ηλεκτρονικού Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η µεγαλύτερη οργανωτική και διοικητική ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας
µας. Το ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ βάζει τέλος στις παθογένειες και τα
κακώς κείµενα των ασφαλιστικών φορέων. Η ψηφιοποίηση όλων
των λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζει πιο αποτελεσµατικές, πιο ποιοτικές και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους
πολίτες της χώρας. Μπαίνει επιτέλους τέλος στη γραφειοκρατία
του δυστυχώς ταλανίζει τον δηµόσιο τοµέα της χώρας µας.
Σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τις πρόσφατες και παλαιότερες
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, ενθαρρύνεται η
ανάπτυξη της οικονοµίας και ακυρώνεται το δυσανάλογο οικονοµικό βάρος που επωµίσθηκε το πιο παραγωγικό και πιο δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας κατ’
επέκταση. Μπαίνουν τίτλοι τέλους στο σηµερινό σύστηµα υπολογισµού εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών. Το νέο
ασφαλιστικό σύστηµα είναι πλήρως ευθυγραµµισµένο µε τις
απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής που διάγουµε, δικαιώνοντας
έτσι την ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσπίζεται
η ψηφιακή σύνταξη που µειώνει δραµατικά -θα έλεγα- τον χρόνο
ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την απονοµή της σύνταξης.
Υιοθετείται ένα καινοτόµο και ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης
επιλογής ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ενώ αποσυνδέονται οι εισφορές από το εισόδηµα και τα χρόνια
ασφάλισης. Διευκολύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των
επαγγελµατιών και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των οικονοµικών
δραστηριοτήτων τους. Για τους συνταξιούχους, ενισχύεται ο
βαθµός ανταποδοτικότητας και συνεχίζεται η καταβολή των επικουρικών συντάξεων. Επιπρόσθετα, τους δίνεται η ευκαιρία να
µπουν ξανά στην παραγωγική διαδικασία.
Παρά την προσπάθεια των προηγούµενων ετών να ληφθούν
µεταρρυθµιστικά µέτρα, πολλές παθογένειες παρέµειναν -και
εξακολουθούν να παραµένουν- όπως είναι η µεγάλη δυστυχώς
φοροδιαφυγή.
Η αλλαγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µονόδροµος.
Ας δείξουµε µε την ψήφο µας την προάσπιση µιας κοινωνίας δικαίου και ενός ασφαλιστικού συστήµατος που προάγει την αλληλεγγύη, την ανταποδοτικότητα, την επιχειρησιακή ελευθερία,
την αναλογικότητα, την ασφαλιστική δικαιοσύνη, την ευαισθησία,
την ευελιξία και τη συνέπεια, ψηφίζοντας ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που όχι µόνο θα ορθολογίσει τις στρεβλώσεις και τις ατέλειες και τις αδικίες του υπάρχοντος νόµου, αλλά θα καλύψει τις
ασφαλιστικές ανάγκες των χρόνων και των προκλήσεων που έρχονται για τον κόσµο της εργασίας, για την κοινωνία και την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μακρή.
Αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε τη νοµοθέτηση της επιβεβληµένης πλέον ασφαλιστικής µεταρρύθµισης δείχνει στην ελληνική
κοινωνία τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει τις νέες αφετηρίες της χώρας και τη νέα κουλτούρα που πρεσβεύει για την
επιστροφή στην κανονικότητα.
Η επιτυχία των πολιτικών αυτών προϋποθέτει αλλαγές σε αντιλήψεις, συνεχή αναζήτηση απαντήσεων σε πρωτόγνωρα και πολύπλοκα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα και αποστολή
στον κάδο των αχρήστων πολλών εµπεδωµένων και παρελθόντων παραδοχών και ενεργειών που δεν αφορούν µόνο στο κράτος, αλλά και στη συλλογική και ατοµική µας λειτουργία.
Η νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση θέτει επιτέλους τα θεµέλια
και τα εχέγγυα για την εµπιστοσύνη της κοινωνίας προς το πολιτικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός του δηµοσίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών
αµφισβητήσεων, όχι µόνο εντός της χώρας, αλλά και παγκοσµίως. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, η αµφισβήτηση γίνεται
περισσότερο έντονη, αφού η οικονοµική ύφεση βρίσκεται πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως σε έξαρση. Συνεπώς, πολλά από τα
στερεότυπα του παρελθόντος είναι ήδη υπό κατάρρευση ή έχουν
καταρρεύσει.
Τη δεκαετία που ήδη αρχίσαµε να διανύουµε, η ανθρωπότητα
βρίσκεται πλέον αντιµέτωπη µε τουλάχιστον πέντε κρίσιµα προβλήµατα, όπως η οξύτατη δηµογραφική γήρανση, το κολοσσιαίο
ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής, το πρόβληµα των ενεργειακών
αποθεµατικών, αλλά και η διαχείρισή τους, η ραγδαία ανάπτυξη
των καινοτόµων τεχνολογιών και τέλος, η εγγύηση και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού βιώσιµου µέλλοντος των επόµενων γενεών που είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολος στόχος.
Τα ως άνω προκλητικά και βασανιστικά ζητήµατα απαιτούν κρίσιµες αλλαγές για το µέλλον, οι οποίες θα υπερβαίνουν το παρελθόν µας, αφού όµως πρώτα θα έχουµε αφοµοιώσει και θα
έχουµε µάθει από τα λάθη της πρότερης ιστορίας µας.
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Ορισµένες από τις εξελίξεις αυτές είναι πλέον πολύ ορατές.
Ήδη, η Ευρώπη έχει αρχίσει να σχεδιάζει και να χαράσσει στρατηγικές και πολιτικές συνολικά και ολιστικά για την κλιµατική αλλαγή, την εφαρµογή της Πράσινης Συµφωνίας µεταξύ των
κρατών µελών της, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για
την καταιγιστική υλοποίηση της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης. Και σε επίπεδο, όµως, κρατών-µελών, το καθένα από
αυτά προσπαθεί να θωρακιστεί και να µεταρρυθµιστεί, ώστε να
επιβιώσει εντός των νέων τάσεων και γεωπολιτικών συνθηκών
που διαµορφώνονται.
Ορισµένα κράτη µέλη έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν τις αλλαγές, ώστε να περιορίσουν τις δυσµενείς
επιπτώσεις, αλλά και να ωφεληθούν θετικά. Δεν είναι άλλωστε
τυχαίο που το τελευταίο δίµηνο η Γαλλία συγκλονίζεται από τη
χάραξη της νέας ασφαλιστικής της πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζεται από τη βασική µεταρρύθµιση της εφαρµογής ενιαίων κανόνων σε σαράντα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτή τη βασική
µεταρρύθµιση, η οποία επιβάλλεται στη Γαλλία λόγω της δηµογραφικής γήρανσης από την ίδια την κυβέρνηση Μακρόν, στην
Ελλάδα επιβλήθηκε από τους θεσµούς δέκα χρόνια πριν, αναγκαστικά και βεβιασµένα λόγω της χρεοκοπίας της χώρας.
Παρ’ όλο που ήταν γνωστό από το 1958 ότι το κυρίαρχο πρόβληµα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ήταν η πλήρης
ανισότητα προστασίας, ώστε η περί ισότητος των πολιτών συνταγµατική αρχή να έχει τελείως λησµονηθεί, όπως γράφει ο καθηγητής Πλάτων Τήνιος στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», καµµία
λειτουργική διαχείριση του θέµατος δεν έλαβε χώρα όλες αυτές
τις δεκαετίες. Αντιθέτως, η αδράνεια αυτή λειτουργούσε τοξικά
και σωρευτικά.
Σύµφωνα µε τον πρώην Υπουργό Εργασίας και καθηγητή κ.
Τάσο Γιαννίτση, το ασφαλιστικό ζήτηµα αντικατοπτρίζει µία θεµελιακή σύγκρουση στο εσωτερικό µιας κοινωνίας, την πάλη και
τη σύγκρουση για την κατανοµή του εισοδήµατος και του ΑΕΠ
που παράγεται κάθε χρονιά µεταξύ αυτών που συµµετέχουν
στην παραγωγή του και εκείνων που δεν παράγουν, άλλα έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο παραγόµενο εισόδηµα µέσω των κανόνων συνταξιοδότησης. Τη συγκεκριµένη σύγκρουση τη βιώσαµε και την πληρώσαµε πολύ ακριβά στο παρελθόν και την
πληρώνουµε ακόµη και σήµερα λόγω του αρνητισµού και των ευφυολογηµάτων του χθες.
Για πολλούς έγκριτους οικονοµολόγους στην Ελλάδα, το
ασφαλιστικό ήταν σηµαντικό ως γενεσιουργός παράγοντας της
κρίσης του 2009. Είχε σηµαντική επίδραση στη µεγάλη ύφεση,
τη δηµοσιονοµική κατάρρευση, την ανεργία, την καθίζηση των
επενδύσεων, τις περικοπές εισοδηµάτων και κοινωνικών δαπανών και την αύξηση της φορολογίας. Γι’ αυτό, µιλούν οι αριθµοί
που είναι αµείλικτοι, αφού οι ετήσιες δηµόσιες δαπάνες για τη
διάσωσή του κυµαίνονταν την τελευταία δεκαετία περίπου µεταξύ 120% και 237% των µη κρατικών πόρων του ασφαλιστικού
συστήµατος.
Αυτήν την τοξική κανονικότητα έρχεται επιτέλους να ανατρέψει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που έφερε η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εργασίας. Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στον κ.
Βρούτση και τους συνεργάτες του. Διότι διαφορετικά, η επιλογή
της αδράνειας θα προκαλούσε ακόµη µεγαλύτερο κόστος και
επιδείνωση.
Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χαρακτηρίζεται από βιωσιµότητα και ρεαλισµό, καθώς είναι το
πρώτο νοµοσχέδιο στην ιστορία της χώρας που συνοδεύεται από
πλήρη ειδική αναλογιστική µελέτη για τις κύριες και επικουρικές
συντάξεις και από ολοκληρωµένη µελέτη επάρκειας συντάξεων
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ η βιωσιµότητά του
είναι εγγυηµένη µέχρι το 2070. Ακόµη, είναι σύγχρονα και αρχιτεκτονικά δοµηµένο, καθώς υπάρχει πρόνοια της συγκρότησης
και σύστασης της ψηφιακής µορφής του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εντάσσεται το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, το λεγόµενο
ΕΤΕΑΕΠ.
Αυτή η τεχνική αναδόµηση του φορέα δηµιουργεί µεγάλες οικονοµίες κλίµακος στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού
του νέου οργανισµού, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε ταχύτερο
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χρόνο απονοµής συντάξεων.
Επίσης, θεσπίζεται για πρώτη φορά η ψηφιακή σύνταξη, εγχείρηµα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του πολίτη και στην
ελαχιστοποίηση του χρόνου για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διοικητικών διαδικασιών για την απονοµή της.
Παράλληλα, ενισχύεται η κοινωνική και ασφαλιστική δικαιοσύνη, η ανταποδοτικότητα, η αναλογικότητα και η επιχειρησιακή
ελευθερία, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά είναι καινοτόµο
και ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών
εισφορών όπου ο καθένας µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την κατηγορία των ασφαλιστικών του εισφορών είτε προς τα πάνω είτε
προς τα κάτω, για όσο χρόνο επιθυµεί, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα, για τη µελλοντική του σύνταξη.
Ταυτόχρονα, είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά
από δώδεκα χρόνια κρίσης που δεν έχει καµµιά µείωση στις συντάξεις. Αντίθετα, θα έχει αυξήσεις και θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για όσους έχουν εργαστεί περισσότερο και παράλληλα
θα ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των συντάξεων.
Βασικός στόχος της συγκεκριµένης µεταρρύθµισης είναι όχι
µόνον η επίλυση των στρεβλώσεων του παρελθόντος, αλλά κυρίως η ανακωχή, η παύση του πολέµου των γενεών. Σήµερα
πλέον, οι νέοι που εργάζονται καλούνται να θυσιάσουν πολύ περισσότερα από όσα θυσίασαν οι παλαιότεροι, είτε µέσω µεγαλύτερων ασφαλιστικών εισφορών είτε µέσω νέων φόρων, άλλων
εισφορών τελών, είτε µέσω περικοπών δηµοσίων δαπανών, ενώ
έχουν και το βάρος της αποπληρωµής στο µέλλον των δυσβάστακτων οφειλών του παρελθόντος. Η πραγµατικότητα του διαγενεακού χάσµατος πρέπει να αµβλυνθεί και να καταστεί δίκαιη.
Για να εµπεδωθεί η αίσθηση ότι στο ασφαλιστικό θα υπάρξει,
επιτέλους, µια σταθερή λύση, απαιτείται µια νέα κοινωνική συµφωνία που δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς λογική αναγνώριση
λαθών, συλλογική αντίληψη για τις νέες επιλογές και πάντως µε
ορίζοντα όχι δύο ή τρία χρόνια, αλλά σηµαντικά µεγαλύτερο
βάθος χρόνου.
Θα πρέπει να δώσουµε αυτή τη δυνατότητα της εφαρµογής
και της πίστωσης χρόνου στη νέα ορθή ασφαλιστική µεταρρυθµιστική προοπτική, υπερψηφίζοντάς την.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, να εισηγούµαι τη νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση που θα αλλάξει το µέλλον της χώρας, που θα επηρεάσει
συνολικά τη χώρα, τους νέους εργαζόµενους, τους µελλοντικούς
εργαζόµενους, τους σηµερινούς συνταξιούχους µετά από την
συζήτηση που διεξήχθη στις επιτροπές.
Είναι ένας νόµος που -πιστέψτε µε- θα αποτελέσει τοµή και
ήρθε για να µείνει. Ένας νόµος που -όπως πολύ σωστά ειπώθηκε- µετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια δεν έχει καµµία µείωση
σε καµµιά σύνταξη, παρά µόνο αυξήσεις, µέσα στο πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής δυνατότητας και του χώρου που έχουµε.
Θέλω να ξεκινήσω το νήµα από την αρχή γιατί πιστεύω ότι σε
µια τέτοια νοµοθετική παρέµβαση, όπως είναι ένας ασφαλιστικός
νόµος, ο πιο σοβαρός, ο πιο ουσιαστικός νόµος που κάθε κυβέρνηση µπορεί να πάρει στην πλάτη της και να φέρει προς ψήφιση
στη Βουλή, αξίζει κάποιος να ξετυλίξει το κουβάρι της ιστορίας
από την αρχή.
Η χώρα µας ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες µε παλινωδίες, παθογένειες ενός ασφαλιστικού συστήµατος το οποίο είχε µετατραπεί
σε ένα ψηφιδωτό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων και το πληρώσαµε. Το πλήρωσε η χώρα, το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, το
πληρώσουν οι εργαζόµενοι και η χώρα µπήκε µέσα σ’ ένα περιβάλλον δηµοσιονοµικής δυσκολίας επί δώδεκα ολόκληρα χρόνια.
Έγιναν προσαρµογές δύσκολες, προσαρµογές άδικες.
Σήµερα, όµως, µετά από αυτά τα δώδεκα ολόκληρα χρόνια,
συνειδητοποιώντας όλοι ποια είναι η πραγµατικότητα, ότι πρέπει
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να έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο να είναι πραγµατικά αλληλεγγύη γενεών και όχι να τρώει τους σηµερινούς πόρους σε βάρος των µελλοντικών γενεών, ερχόµαστε να
καλύψουµε ακριβώς αυτό το κενό.
Πρέπει να έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα -και αυτήν τη
στιγµή αυτό κάνουµε- το οποίο να είναι ελκυστικό για τους εργαζόµενους, να µην είναι απωθητικό, να µην ευνοεί τη µαύρη και
ανασφάλιστη εργασία, αλλά να ωθεί στην απασχόληση. Να τη
βλέπει ο εργαζόµενος ως µια µελλοντική επένδυση και αυτό
ακριβώς κάνουµε. Πρέπει να έχουµε ένα ασφαλιστικό το οποίο
να στηρίζεται σε γερά δηµοσιονοµικά πόδια και οι µακροοικονοµικές του προβλέψεις να είναι ακριβώς αυτές που θα εκπέµπουν
την εµπιστοσύνη για το µέλλον σε όλους, νέους, µεγαλύτερους,
µικρότερους, µια εµπιστοσύνη που είχε χαθεί για το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας.
Πρέπει να είναι ένας ασφαλιστικός νόµος που στο ερώτηµα
που διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έµπαινε, κυρίως από τη νέα
γενιά του τόπου µας: «θα πάρω σύνταξη;», η απάντηση είναι:
«ναι, θα πάρεις σύνταξη, µια αναλογική και ανταποδοτική σύνταξη, αυτή που πραγµατικά ανήκει και σου ταιριάζει και σου αξίζει στη βάση του εργασιακού του βίου».
Πρέπει να έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο να έρχεται να συνδεθεί µε τις άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.
Να µην αποτελεί εξαίρεση και βάρος δηµοσιονοµικό της χώρας,
αλλά να έρχεται ως δηµοσιονοµικό διά του ΑΕΠ της χώρας και
να έρχεται να δένει στο µέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών. Και αυτό, το ασφαλιστικό σύστηµα το κάνει πράξη. Αυτό
κάνουµε σήµερα.
Γι’ αυτό είµαι αισιόδοξος, πέρα από τις αντιρρήσεις ή τις αιτιάσεις που ακούστηκαν, άλλες άστοχες, άλλες ανεφάρµοστες,
άλλες λέγονται για να λέγονται. Είµαι σίγουρος ότι αυτός ο
νόµος θα µείνει και θα έρθει να στηρίξει την εθνική οικονοµία της
χώρας µας. Θα στηρίξει την ίδια την οικονοµία, την ανάπτυξη και
την κοινωνία. Αυτός είναι ο νόµος µας.
Αυτός ο νόµος ήρθε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όχι ως άδειο πουκάµισο. Ήρθε στη Βουλή έτσι όπως έπρεπε να
έρθει και συνταγµατικά και όπως επιβάλλει η κοινοβουλευτική
διαδικασία. Ήρθε για πρώτη φορά, θα το επαναλάβω γιατί αυτό
έχει την αξία του, συνοδευόµενος από αναλογιστική µελέτη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Αυτή είναι µια από τις µεγάλες αλλαγές αυτού του νόµου.
Τι είναι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή; Γιατί πολλοί ρωτάνε και
λένε τι είναι αυτό που συνοδεύει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Ποια είναι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή; Η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια ισχυρή ανεξάρτητη
αρχή της οποίας, προσωπικά, της είχα εµπιστοσύνη πριν γίνω
Υπουργός το 2012-2014, το 2012-1014 ως Υπουργός, στα τεσσεράµισι χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ της είχα εµπιστοσύνη και σήµερα
συνεχίζω να της έχω.
Αποτελείται από εξαιρετικούς επιστήµονες µε πολύ βαθιές οικονοµικές γνώσεις, εξειδικευµένους αναλογιστές, οι οποίοι είναι
ανεξάρτητοι από το Υπουργείο Εργασίας. Από το Υπουργείο Εργασίας, αυτό που πήραν από µένα ήταν η πολιτική κατεύθυνση,
τι ζητάω, αυτά που είπα πριν, τις πολιτικές κατευθύνσεις για ένα
ασφαλιστικό που να είναι ελκυστικό, να του έχει εµπιστοσύνη ο
κόσµος, να έχει µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα, να είναι βιώσιµο.
Εκείνες τις παραδοχές, όµως, που έβαλε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι παραδοχές τις οποίες πήρε, όπως παίρνουν
όλες οι ανεπτυγµένες χώρες στον κόσµο, από τη Eurostat και το
«Ageing Working Group». Και δεν είναι αρνητικό ότι ειπώθηκαν
κάποιες παρατηρήσεις . Θετικό είναι ότι οι παραδοχές που χρησιµοποίησε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι πολύ δύσκολες και
συντηρητικές σε σχέση µ’ αυτές που θα µπορούσε να δώσει το
Υπουργείο Οικονοµικών ή η Τράπεζα της Ελλάδος, αισιόδοξες
δηλαδή. Δώσανε πολύ δύσκολες, συντηρητικές παραδοχές και
παρ’ όλα αυτά, αυτό το πρώτο κείµενο το οποίο κατατέθηκε από
µένα στη Βουλή στην έναρξη και των επιτροπών και στη διαδικασία της Ολοµέλειας, έχει τρία πολύ σηµαντικά στοιχεία τα
οποία αξίζει να τα επαναλάβω, γιατί εδώ βασίζεται η εµπιστοσύνη
για το µέλλον.
Με δύσκολες παραδοχές, µ’ αυτές τις αρχές και τις κατευθύν-
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σεις που έδωσε η Eurostat και το «Ageing Working Group», πρώτον, µεσο-µακροπρόθεσµα το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
µας καταφέρνει να κάνει το εξής: Το σύνολο της ανταποδοτικής
σύνταξης των Ελλήνων θα έρχεται να δεθεί και να είναι ισοδύναµο µε το σύνολο των εισφορών. Αυτό είναι µια µεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ σηµαντικό. Διότι έτσι δείχνει απόλυτη εξυγίανση
του συστήµατος.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι µεσοµακροπρόθεσµα έρχεται το
ασφαλιστικό σύστηµα στον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.
Άρα, λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Τι σηµαίνουν αυτά τα δύο; Ότι επιτέλους µπορούµε να µιλάµε
για ένα βιώσιµο σύστηµα, απόλυτα εξειδικευµένο µε προοπτική
το 2070, που όλοι µπορούν να εµπιστευτούν και διασφαλίζει όλες
τις συντάξεις µέχρι τότε, µε αυτές τις παραδοχές.
Εννοείται ότι κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το µέλλον και τι
ανατροπές µπορεί να γίνουν σε οικονοµία, σε κοινωνία, σε παγκόσµια ζητήµατα µη προβλεπόµενα, αλλά στη βάση σταθερών στις οποίες έτσι γίνονται οι επιστηµονικές µελέτεςπροσεγγίσεων, κανείς δεν µπορεί να την αµφισβητήσει.
Άρα για πρώτη φορά ελληνική Βουλή συζητάει ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση που προχωράει πάνω σε ράγες. Αυτή είναι η πρώτη παρέµβαση που γίνεται
µ’ αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο διαµέσου της αναλογιστικής
µελέτης, που δυστυχώς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αχτσιόγλου,
δεν το φέρατε ως επιχείρηµα στην Ολοµέλεια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε σήµερα -δεν ήταν επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ- ότι είχε αναλογιστική µελέτη, ότι διέθετε αναλογιστική µελέτη ο νόµος Κατρούγκαλου. Και αναρωτιέµαι: Την είχε δει
κάποιος; Την είδαµε για πρώτη φορά -ένα κείµενο στα αγγλικάµετά από τρεισήµισι χρόνια να κατατίθεται από το ΣΥΡΙΖΑ στην
επιτροπή της Βουλής. Επρόκειτο για ένα κείµενο το οποίο αµφισβητήθηκε και από την ίδια τη δικαιοσύνη, διότι όλοι οι νόµοι,
όλες οι συνταγµατικές αποφάσεις -η 1889/2019, πρόσφατα, πριν
τέσσερις µήνες, και η 1891/2019- του Συµβουλίου της Επικρατείας έκριναν τον νόµο Κατρούγκαλου, στο πεδίο της αναλογιστικής, αντισυνταγµατικό, γιατί δεν είχε αναλογιστική µελέτη ο
νόµος.
Άρα, γιατί συζητάµε; Ποιον κοροϊδεύετε; Πώς ανεβαίνετε σ’
αυτό το Βήµα και έχετε την τόλµη να συνεχίζετε να εξαπατάτε
τον ελληνικό λαό;
Φέρατε έναν νόµο στα πρόχειρα, στα γρήγορα, άδικο, που παγίδευε την ανάπτυξη και την οικονοµία, που τιµωρούσε την παραγωγικότητα, µη ελκυστικό, που δηµιουργούσε ανασφάλεια και
αγωνία για το µέλλον και κρίθηκε, τελικά, αντισυνταγµατικός.
Δεύτερο κεφάλαιο: Τι επιχειρούµε σήµερα εµείς; Επιχειρούµε,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ -γιατί θα πάρετε απαντήσεις στα επιχειρήµατα
τα οποία θέσατε- να αφήσουµε στο παρελθόν τον νόµο Κατρούγκαλου, να φέρουµε έναν νόµο που θα δηµιουργεί ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας, εµπιστοσύνης για το µέλλον, που θα
δηµιουργεί ασφάλεια, προοπτική, που θα καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση και κανείς δεν θα µπορέσει στο µέλλον να τον
αµφισβητήσει διά µέσω νοµικών διαδικασιών.
Τι άλλο προσπαθούµε να κάνουµε; Για ακούστε! Προσπαθούµε να διορθώσουµε τις αντισυνταγµατικότητες του νόµου Κατρούγκαλου, να τις απαλείψουµε από τον ασφαλιστικό µας νόµο
και από την ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Πού κρίθηκε αντισυνταγµατικός ο νόµος Κατρούγκαλου; Για ακούστε, γιατί εδώ παίζεται ένα κρυφτούλι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεβαίνουν στο
Βήµα και δεν τολµούν να πουν την αλήθεια, γιατί αυτά, φυσικά,
είναι ψιλά γράµµατα για την κοινωνία, που δεν τα γνωρίζει σε
βάθος, όπως τα γνωρίζουµε εµείς που ασχολούµαστε. Κρίθηκε,
λοιπόν, αντισυνταγµατικός ο νόµος Κατρούγκαλου στα εξής σηµεία:
Πρώτον, κρίθηκε αντισυνταγµατικός ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου στο ότι δεν έφερε την αναλογιστική µελέτη. Είπα και πριν
ότι βασική διαφορά µας είναι ότι φέρνουµε αναλογιστική µελέτη.
Δεύτερον, κρίθηκε αντισυνταγµατικός στο κόψιµο των επικουρικών συντάξεων, στις άδικες περικοπές των επικουρικών συντάξεων, στα 1.300 ευρώ κύρια και επικουρική. Εµείς
επαναφέρουµε το θέµα αυτό και κάνουµε συνταγµατική παρέµβαση, πλέον, στο πλαίσιο της επιταγής του Συµβουλίου της Επι-
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κρατείας και ερχόµαστε και γινόµαστε απόλυτα ευθυγραµµισµένοι µε την απόφαση της δικαιοσύνης.
Τρίτον, αντισυνταγµατικός ο νόµος Κατρούγκαλου στο επίπεδο των εισφορών, σε αυτό το 20% που βάλατε, συνδέοντας το
εισόδηµα µε τη φορολογία, κύριε Τσακαλώτε, σε αυτό το εγκληµατικό, τιµωρητικό που κάνατε εναντίον των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, των δικηγόρων, των γιατρών, των µηχανικών,
των αυτοαπασχολούµενων, των γεωργών. Αυτή η φορολογική
σύνδεση που κάνατε, ήταν αυτό που τιµώρησε τον κόσµο και σας
τιµώρησε και στις εκλογές. Και απελευθερώνουµε πλέον για
πρώτη φορά, κάνοντας συνταγµατική την παρέµβασή µας, αυτό
το εφιαλτικό και εγκληµατικό να συνδέεται το εισόδηµα µε το
ασφαλιστικό και να µετατρέπεται το ασφαλιστικό σε φορολογικό.
Ξέρω, είναι οι εµµονές σας οι ιδεοληπτικές, οι ιδεολογικές. Τι
να κάνουµε; Είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι. Θέλετε να τιµωρείτε τη δηµιουργικότητα, να βλέπετε ισοπεδωτικά προς τα κάτω
όλους. Είµαστε διαφορετικοί. Εµείς θέλουµε την ευηµερία του
κόσµου, θέλουµε να πλουτίζει, να δηµιουργείται πλούτος, θέλουµε ο κόσµος και η κοινωνία να πηγαίνει ψηλά, να πηγαίνει
καλά.
Τα τρία αυτά σηµεία, λοιπόν, που κρίθηκαν αντισυνταγµατικά
από το Συµβούλιο της Επικρατείας έρχονται να διορθωθούν
τώρα.
Όµως, δεν ήταν µόνο αυτά. Ήταν και κάτι ακόµη σηµαντικό.
Ήρθε το Συµβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι είναι αντισυνταγµατικό -τέταρτη µεγάλη παρέµβαση του Συµβουλίου της Επικρατείας- το τµήµα το οποίο αφορά στους συντελεστές
αναπλήρωσης. Δηλαδή, θεώρησε ότι το σύστηµά σας, σε επίπεδο δοµής, αρχής, φιλοσοφίας, αντίληψης, είναι πέρα για πέρα
άδικο, ένα ισοπεδωτικό σύστηµα το οποίο µετά τα είκοσι, είκοσι
πέντε χρόνια δεν ήταν καθόλου ελκυστικό για κανέναν και ισοπέδωνε την προσπάθεια.
Τέσσερις µεγάλες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας έκριναν αντισυνταγµατικό τον νόµο ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου
και σήµερα εδώ, από το Βήµα της Βουλής -ούτε στην Ολοµέλεια,
ούτε και στην επιτροπή- δεν ακούστηκε ούτε µία συγγνώµη. Και
θα σας πω τι δεν ειπώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ µπορώ να ακούσω απόψεις από όλα τα κόµµατα, από την
ελάσσονα Αντιπολίτευση, από το Κίνηµα Αλλαγής, το Κοµµουνιστικό Κόµµα, το ΜέΡΑ25, την Ελληνική Λύση. Ο καθένας λέει τα
δικά του και ανέξοδα πολλές φορές και µε υπερβολές για πράγµατα τα οποία είναι ανέφικτα.
Όµως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
ένα πολύ σοβαρό θεσµικό ρόλο. Γυρίζω λίγο το χρόνο πίσω.
Εµείς ως αξιωµατική αντιπολίτευση, όταν µιλούσατε εδώ για
το ασφαλιστικό, είχαµε θέσεις. Εµείς µιλούσαµε και αυτά που λέγαµε, τα κάνουµε σήµερα πράξη. Τι λέγαµε; Λέγαµε ότι είµαστε
εναντίον της σύνδεσης µε το εισόδηµα και το ασφαλιστικό. Και
το κάνουµε πράξη, το αλλάζουµε. Λέγαµε ότι είναι αντιπαραγωγικό το σύστηµά σας, µη ελκυστικό. Το αλλάξαµε. Το κάνουµε
πράξη. Λέγαµε ότι οι συντελεστές αναπλήρωσης -αυτά το οποία
κάνατε- ήταν εγκληµατικό, ήταν λάθος, διότι ήταν αποτρεπτικό
κάποιος να είναι στην αγορά εργασίας. Το αλλάζουµε και το κάνουµε πράξη.
Ήµασταν αξιωµατική αντιπολίτευση και ο θεσµικός µας ρόλος
απέναντι στην κοινωνία ήταν εκτός από το να κάνουµε τις παρατηρήσεις µας, να πούµε ποια είναι η θέση µας. Και ρωτάω σήµερα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Έχετε
δύο δρόµους. Ή θα ψηφίσετε το νοµοσχέδιο ή θα βγείτε ευθαρσώς και θα πείτε, «θέλουµε τον νόµο Κατρούγκαλου». Δεν έχετε
άλλο δρόµο. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Ή θα ψηφίσετε τον νόµο
ή θα πείτε, «είµαστε µε τον νόµο Κατρούγκαλου». Διότι τώρα,
µέχρι το τέλος της διαδικασίας, θα βρεθείτε µπροστά σε αδιέξοδα.
Για πείτε µου, θα ψηφίσετε τη συνταγµατικότητα που διορθώνουµε την αντισυνταγµατικότητά σας; Είναι επιταγή του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θα ψηφίσετε την αύξηση των συντελεστών
αναπλήρωσης, ναι ή όχι; Δεν έχετε πάρει θέση. Θα ψηφίσετε τις
αυξήσεις των συντάξεων, ναι ή όχι; Δεν έχετε πάρει θέση. Θα
ψηφίσετε τις αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων, ναι ή όχι; Θα
ψηφίσετε την ψηφιακή σύνταξη, ναι ή όχι;
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Κρύβεστε και αυτό λέγεται «πολιτική δειλία», «πολιτική ατολµία» ή «δεν έχω θέσεις». Και το ασφαλιστικό δεν είναι ένα οποιοδήποτε ζήτηµα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Κρίνεστε
καθηµερινά. Ποια είναι η θέση σας, εκτός από το να έρχεστε εδώ
πέρα και να κάνετε επί του προχείρου κάποιες απλουστεύσεις
κριτικής;
Για να δούµε ποιες είναι οι κριτικές σας, γιατί για τα άλλα δεν
είπατε τίποτα. Για τα µεγάλα, τη θέση σας, τι πιστεύετε ως
κόµµα, ποια είναι η επόµενη µέρα του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό, µηδέν. Ούτε απαντάτε αν θα ψηφίσετε τις αυξήσεις, ούτε
αν θέλετε να διορθωθούν οι αντισυνταγµατικότητες του δικού
σας νόµου, που αδικήσατε ανθρώπους και ήρθε το Υπουργείο
και η δικαιοσύνη και τα άλλαξε.
Τι είπε, λοιπόν, η κ. Αχτσιόγλου λίγο πριν; Μάζεψα τα επιχειρήµατα. Επιτρέψτε µου, εγώ καλοπροαίρετα ακούω την επιχειρηµατολογία. Όταν, όµως, αυτά είναι αστεία, άστοχα και µε την
οπτική που λέω εγώ, εκφράζουν σύγχυση, αµηχανία και είναι
προϊόν αλχηµείας, είµαι υποχρεωµένος να τα διορθώσω. Και κυρίως όταν τα λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επιτροπής, στην επίκληση
και στην επιχειρηµατολογία εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο προϋπολογισµός του 2020 έχει 206 εκατοµµύρια λιγότερη συνταξιοδοτική δαπάνη. Ερώτηση: Είναι αλήθεια; Βεβαίως και είναι αλήθεια.
Είναι στον προϋπολογισµό. Εµείς δεν λέµε ποτέ ψέµατα. Όµως,
έκανα µία παράθεση του παρελθόντος. Το 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, 96
εκατοµµύρια µικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη, ενώ το 2016
ήταν 206 εκατοµµύρια. Το 2017 η συνταξιοδοτική δαπάνη ήταν
µικρότερη κατά 744 εκατοµµύρια. Το 2018 είχαµε 343 εκατοµµύρια µικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη και το 2019 είχαµε 416
εκατοµµύρια µειωµένη συνταξιοδοτική δαπάνη.
Αυτά δεν τα λέτε, κυρία Αχτσιόγλου; Αυτή η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης που κάνατε, τι είναι;
Άκουσα, όµως, σήµερα το απίστευτο. Για ακούστε τι είπε η κ.
Αχτσιόγλου. Έχει ενδιαφέρον. Ήρθε σήµερα στη Βουλή και δεν
χρησιµοποίησε το ίδιο επιχείρηµα. Είπε ότι ναι µεν δέχεται ότι
κάνανε µειώσεις, ότι ήταν µειωµένη η συνταξιοδοτική δαπάνη,
αλλά την ίδια στιγµή δεν πρέπει να διαβάζουµε τον προϋπολογισµό, πρέπει να διαβάζουµε τα απολογιστικά στοιχεία. Και έρχεται
και λέει ότι τα απολογιστικά στοιχεία είναι διαφορετικά του παρελθόντος και θέλει να µας συγκρίνει εµάς µε τα σηµερινά στοιχεία του προϋπολογισµού.
Σας λέω, λοιπόν, κυρία Αχτσιόγλου -και το ξέρετε- ότι φυσικά
και τα απολογιστικά στοιχεία του 2020 θα είναι διαφορετικά από
τη µείωση των 206 εκατοµµυρίων ευρώ. Βεβαίως και θα είναι,
διότι θα προστεθούν οι αυξήσεις των συντάξεων!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήµαρτον! Σε ποιους απευθύνεστε; Κοροϊδεύετε τον κόσµο;
Επειδή είναι δύσκολα θέµατα, που έχουν να κάνουν µε την οικονοµία, κοροϊδεύετε ευθέως τον κόσµο;
Και να σας ενηµερώσω για το θέµα της αναλογιστικής αρχής
γιατί και αυτό έχει την αξία του ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη ως
απόλυτο νούµερο θα ανεβαίνει τα επόµενα χρόνια και κυρίως
µετά το 2023. Η συνταξιοδοτική δαπάνη θα ανεβαίνει ως απόλυτο νούµερο. Θα ανεβαίνει, όµως, µε µικρότερη ταχύτητα από
ό,τι θα ανεβαίνει το ΑΕΠ της χώρας και αυτό ακριβώς δείχνει την
καµπύλη προς τα κάτω του ποσοστού της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως προς το ΑΕΠ. Εκεί είναι το µυστικό που ευθυγραµµιζόµαστε µε τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο ασφαλιστικός νόµος
στο πρώτο του κεφάλαιο έρχεται και αποκαθιστά τις αδικίες του
νόµου Κατρούγκαλου. Δίνει αυξήσεις στις επικουρικές στα 1.300
ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες κόσµος θα πάρει πίσω τις συντάξεις
του αναδροµικά από 1η Οκτωβρίου του 2019, θα δοθούν εφάπαξ
όλες µαζί, µαζί µε τις αυξήσεις και των κύριων συντάξεων και των
επικουρικών, µόλις γίνει ο επανυπολογισµός όλου του συστήµατος, γιατί πρέπει να γίνει restart σ’ όλο το νέο e-ΕΦΚΑ που δηµιουργείται.
Δεύτερον, θα δοθούν αυξήσεις σε κύριες συντάξεις –σε κύριες
συντάξεις, βεβαίως!- οι οποίες µε τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης καθώς ευθυγραµµιζόµαστε πλέον και µε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε το 50% συν 1 που ζητάει το
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Συµβούλιο της Επικρατείας, ερχόµαστε πλέον να δώσουµε αυξήσεις και στις κύριες συντάξεις µε τριάντα χρόνια και µια ηµέρα
παραπάνω.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε λίγο
γιατί η υποκρισία και η αλχηµεία δεν έχει τελειωµό. Προσέξτε, η
κ. Αχτσιόγλου, στην τοποθέτησή της λέει «µα, µε 3.500 ευρώ θα
πάρει κάποιος στα σαράντα χρόνια 252 ευρώ; Αυτό λέτε; Ποιος
έχει 3.500 ευρώ µισθό;»
Βεβαίως εγώ δεν επιχειρηµατολόγησα ποτέ ούτε ισχυρίστηκα
ότι είναι εύκολο να πάρει κάποιος συντάξιµο µισθό 3.500 ευρώ.
Είναι, όµως, µέσα στα παραδείγµατα. Αλλά τα παραδείγµατα δεν
τα βλέπετε όλα. Πιάσατε αυτό που θέλετε για να δηµιουργήσετε
µια εντύπωση. Αποφύγατε να δείτε την ουσία.
Διαβάζω, λοιπόν: «Στα σαράντα χρόνια µε 700 ευρώ µισθό
συντάξιµο 50 ευρώ παραπάνω τον µήνα µε τον καινούριο νόµο.
Με 800 ευρώ συντάξιµο 58 ευρώ παραπάνω. Με 1.000 ευρώ συντάξιµο 72 ευρώ παραπάνω. Με 1500 ευρώ συντάξιµο 108 ευρώ
παραπάνω τον µήνα». Και αυτά αφορούν στις νέες γενιές του
τόπου µας, τους εργαζόµενους. Να µην πάω στα σαράντα δυο
χρόνια ούτε στα τριάντα εννέα. Καταθέτω τον πίνακα, ενώπιον
της Εθνικής Αντιπροσωπείας, των αυξήσεων µε τριάντα χρόνια
και µια ηµέρα παραπάνω, που αλλάζει το µέλλον της χώρας κυρίως για τους νέους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών)
Γίνεται κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ στα κοψίµατα των συντάξεων.
Προσέξτε, ολόκληρο νοµοσχέδιο και εστιάζει σε τρία κοψίµατα
συντάξεων ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει: «Δέκατη τρίτη σύνταξη την κόψατε».
Δεν απαντάτε, πότε τη φέρατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη; Θυµάστε; Παραµονή της κάλπης. Πόσο είναι το ύψος της δέκατης
τρίτης σύνταξης, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι 2,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτή δώσατε; Τι βαφτίσια κάνατε; Βαφτίσατε το ένα τρίτο
µιας δαπάνης δέκατη τρίτη σύνταξη; Κοροϊδεύατε ευθέως τον
κόσµο τότε και συνεχίζετε να τον κοροϊδεύετε. Το δώσατε παραµονή των εκλογών. Εµείς το ψηφίσαµε βεβαίως. Οποιοδήποτε
κοινωνικό µέτρο εµείς το ψηφίζουµε. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία. Το είχαµε καταγγείλει, όµως, ως προεκλογικό επίδοµα, ως
επίδοµα εξαπάτησης και χειραγώγησης των συνταξιούχων και γι’
αυτό σας τιµώρησαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Την εξαπάτηση ψηφίσατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έτσι σας τιµώρησαν µε την ψήφο τους, γιατί τους
εξαπατήσατε. Σήµερα λέτε δέκατη τρίτη σύνταξη δεν υπήρξε
ποτέ µε την ουσία και τον τύπο της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Άκουσα την κ. Αχτσιόγλου να λέει ότι µετά τα σαράντα χρόνια
µειώνονται οι συντελεστές αναπλήρωσης. Για προσέξτε υποκρισία. Και µέχρι τα σαράντα που το Συµβούλιο της Επικρατείας
έκρινε αντισυνταγµατικό το νόµο Κατρούγκαλου, κουβέντα.
Εµείς το πήγαµε στο 50 και ένα.
Και προσέξτε τώρα, γιατί δεν διαβάζουν κιόλας και είναι κρίµα,
συγγνώµη για την έκφραση, η ισοσκέλιση µεταξύ του παλιού
νόµου και του νέου νόµου έρχεται στα σαράντα πέντε χρόνια.
Στα σαράντα πέντε χρόνια ισοσκελίζεται ο προηγούµενος νόµος
µε τον νέο νόµο παρά τη µείωση των συντελεστών αναπλήρωσης
µετά τα σαράντα δύο χρόνια που φέρνουµε.
Κοιτάξτε το υποκριτικό, όµως. Την ίδια στιγµή από Βήµατος
Βουλής έλεγε: «Μα, πού θα βρούµε ανθρώπους σήµερα µέσα σ’
αυτήν την αγορά εργασίας, στη ζούγκλα να δουλεύουν µε
τριάντα χρόνια εργασίας, κύριε Βρούτση, που θα πάρουν αύξηση;». Στη µια έκανε κριτική για τα σαράντα πέντε χρόνια και
στην άλλη για τα τριάντα χρόνια. Αυτή είναι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ,
σε κοροϊδεύω κατάµουτρα. Αυτός είναι πραγµατικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και η τρίτη κριτική το δήθεν κόψιµο της σύνταξης για τους
συνταξιούχους εργαζόµενους. Ξέρετε τι έχει συµβεί;
Με φιλοξένησε δύο φορές η «ΑΥΓΗ» σε πρωτοσέλιδο της, ότι
η Νέα Δηµοκρατία επαναφέρει στο 70% τη σύνταξη των συνταξιούχων που θέλουν να εργαστούν. Δύο φορές! Μίλησε για «χρυ-
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σούς παππούληδες». Εµείς τι λέγαµε και τι λέµε; Θεωρούµε ότι
οι συνταξιούχοι της χώρας µας είναι µια πολύ έµπειρη, πολύ χρήσιµη, πολύ δυνατή κοινωνική οµάδα που µπορούν να προσφέρουν ακόµα πολλά. Τους θέλουµε να εργαστούν. Πουθενά στον
κόσµο, όµως, -ακούστε το αυτό- δεν υπάρχει συνταξιούχους -κυρίως στη µελέτη που έκανα στην Ευρώπη- που να παίρνει το
100% της σύνταξής του και να εργάζεται. Παντού υπάρχουν περικοπές για λόγους δηµοσιονοµικούς, δικαιοσύνης και εµείς κάνουµε το αυτονόητο: Κόβουµε το 40%, το εξοντωτικό και
προσβλητικό, τιµωρητικό, του νόµου Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ για
τους συνταξιούχους και δίνουµε το 70% της σύνταξης και δικαίωµα να είσαι στην εργασία. Φυσικά συνοδεύεται και από πολύ
αυστηρά µέτρα, εάν είσαι παράνοµος συνταξιούχος. Η ποινή
είναι δώδεκα µηνιαίοι µισθοί σύνταξης εάν συλληφθείς ανασφάλιστος συνταξιούχους και δουλεύεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σήµερα ακούω την κριτική ότι δήθεν πριν τον ν.4387 του Κατρούγκαλου πράγµατι κάποιοι συνταξιούχοι -µε δικό µου νόµοέπαιρναν το 100% της σύνταξής τους και εργαζόντουσαν. Ναι,
δικός µου νόµος είναι και εγώ θέλω να τον αλλάξω, διότι τότε
ήταν διαφορετικές οι δηµοσιονοµικές συνθήκες. Τότε οι συνταξιούχοι ήταν σε άλλο περιβάλλον. Σήµερα, όµως, ένα ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να έχει ίδιους κανόνες για όλους, όχι δύο
ταχύτητες.
Γι’ αυτό κρατάµε το σύστηµα, αλλά δίνουµε δύο χρόνια τη δυνατότητα στους συνταξιούχους, οι οποίοι έπαιρναν το 100% της
σύνταξής τους, να το διατηρήσουν. Αυτό το κάνουµε δύο ολόκληρα χρόνια. Είναι αρκετά ώστε να ευθυγραµµιστούν και µε
τους άλλους για λόγους δικαιοσύνης -το 70%- και να ετοιµάσουν
και τον οικογενειακό τους προγραµµατισµό, χωρίς να τους θίξουµε, χωρίς να τους αιφνιδιάσουµε. Αυτές ήταν οι κριτικές του
ΣΥΡΙΖΑ.
Σε όλο το νοµοσχέδιο αυτή ήταν η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και γι’
αυτό είπε και όχι, αλλά δεν είπε τα κρίσιµα ερωτήµατα: Ποια είναι
η θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Έχει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα ψηφίσει τον νόµο ή
θέλει τον νόµο Κατρούγκαλου; Μέχρι το τέλος της διαδικασίας
θα πρέπει να απαντήσει.
Το δεύτερο µεγάλο κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εµείς δεν υποκρινόµαστε ούτε λέµε ψέµατα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα τεσσερισήµισι χρόνια της αντιπολίτευσης και
εγώ µε το χαρτοφυλάκιο του Βουλευτή στα ασφαλιστικά εργασιακά, το κοµµάτι των ελευθεροεπαγγελµατιών, γιατρών, δικηγόρων, µηχανικών, γεωργών, αυτοαπασχολούµενων είχαµε µια
θέση: Θεωρούµε άδικο και εγκληµατικό τη σύνδεση µε το εισόδηµα και τη µετατροπή του ασφαλιστικού σε φορολογικό. Υπάρχει κάποιος στην ελληνική κοινωνία που να λέει ότι η Νέα
Δηµοκρατία δεν έλεγε αυτό; Εµείς το λέγαµε και σήµερα απόλυτα συνεπείς το αλλάζουµε. Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία είναι
υπεύθυνο κόµµα. Γι’ αυτό τη Νέα Δηµοκρατία µπορεί κάποιος να
την εµπιστευτεί διαχρονικά. Και τι κάνουµε; Κάνουµε κάτι καινοτόµο. Εισάγουµε ένα σύστηµα το οποίο για πρώτη φορά, καταργεί τις κλάσεις -δεν υπάρχουν πλέον κλάσεις- που συνδέονταν
µε τα χρόνια που δούλευε κάποιος και όσα περισσότερα χρόνια
δούλευε, τόσο περισσότερη ασφαλιστική εισφορά ζητούσε. Πάει
εκείνο το περιβάλλον.
Δεύτερον, καταργούµε τον νόµο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ που
συνέδεε αυτό το τιµωρητικό που µετέτρεπε το ασφαλιστικό στο
φορολογικό και εισάγουµε ένα απλό, ευέλικτο και ελεύθερο σύστηµα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην αρχή κάθε χρόνου να
επιλέξει για έναν χρόνο µια από τις επτά κατηγορίες, ελεύθερα,
που θέλει κάποιος. Υπάρχει πιο καινοτόµο σύστηµα, πιο ελεύθερο, που ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα; Δίνουµε
επτά κατηγορίες ελεύθερες. Εκπίπτουν από τις λογιστικές δαπάνες του επιχειρηµατία, αποσυνδέονται από τον κατώτατο µισθό,
διότι αν αυξηθεί ο κατώτατος µισθός θα συµπαρασύρει µε τον
νόµο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ και την αύξηση εισφοράς. Άρα, όλα
αυτά µένουν στο παρελθόν.
Πάµε, λοιπόν, µε αυτό το νέο, ελεύθερο, ευέλικτο, απλό σύστηµα να φύγουµε, να αποφορτίσουµε και το νέο e-ΕΦΚΑ από
το µεγάλο διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος. Ελεύθερα ο καθένας να επιλέγει τι σύνταξη θέλει να πάρει και τι µπορεί να πληρώσει στην αρχή κάθε χρόνου και αυτό αποτελεί τη µεγάλη τοµή
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και τη µεγάλη ελευθερία. Μάλιστα, για διακόσιες χιλιάδες πληθυσµό ελεύθερων επαγγελµατιών και µισθωτών κάνουµε και την
άλλη µεγάλη παρέµβαση: Ζητάµε µια εισφορά και εκεί. Μόνο µία
εισφορά παντού! Έστω αν είσαι ελεύθερος επαγγελµατίας και
αυτοαπασχολούµενος, µία εισφορά, έστω αν είσαι ελεύθερος
επαγγελµατίας και µισθωτός, µία εισφορά. Αυτές είναι φιλελεύθερες πολιτικές υπέρ της κοινωνίας, που αφήνουν ελεύθερες τις
δηµιουργικές και παραγωγικές δυνάµεις του τόπου να δηµιουργήσουν και να µη σκέφτονται ότι από πίσω του υπάρχει ένα σύστηµα που κυνηγάει καθηµερινά φορολογικά, ασφαλιστικά να
του πάρει τον ιδρώτα του και τον πλούτο που δηµιουργεί. Έτσι
µπορεί να έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Έτσι µπορεί να µείνουν τα παιδιά µας εδώ στην Ελλάδα και να δηµιουργήσουν.
Αυτές είναι οι απαντήσεις µας.
Φυσικά, παραλείπω τα ζητήµατα που αφορούν στους νέους. Δίνουµε στους νέους τη δυνατότητα µέχρι πέντε χρόνια -στους
ελεύθερους επαγγελµατίες- ελεύθερα, µε µια χαµηλή εισφορά να
µπορούν να µπουν στην παραγωγική διαδικασία και να µη ζητήσουµε πίσω τα λεφτά, όπως έκανε ο νόµος του ΚατρούγκαλουΣΥΡΙΖΑ. Δίνουµε τα πέντε χρόνια στα παιδιά που θέλουν να κάνουν
τη δική τους επιχείρηση µε µια επίσης χαµηλή εισφορά και ούτε
να πάρουµε πίσω τα λεφτά. Αλλά εδώ, λάθος, ο νόµος Κατρούγκαλου δεν προέβλεπε τίποτα γι’ αυτήν την κατηγορία. Και κρατάµε
τους αγρότες στο απυρόβλητο µε µια χαµηλή κατηγορία, αλλά
τους δίνουµε τη δυνατότητα -εάν θέλουν- να πάνε ψηλότερα για
να πάρουν υψηλότερη σύνταξη. Αυτές είναι δοµικές και διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτές είναι µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα αλλάξουν
το περιβάλλον της χώρας µας υπέρ της ανάπτυξης.
Και το ερώτηµα είναι: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει αυτό ή δεν θα
το ψηφίσει; Διότι, αν δεν το ψηφίσει ουσιαστικά σηµαίνει ότι αποδέχεται να παραµένει στην αντισυνταγµατικότητα µιας αντίληψης
-κρίθηκαν αντισυνταγµατικές οι συγκεκριµένες διατάξεις- και το
δεύτερον κλείνει το µάτι και λέει ότι: «Εγώ, λέω ότι πρέπει να
επανέλθουµε στον νόµο Κατρούγκαλου». Αυτές είναι οι διαφορές µας. Πρέπει να απαντήσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µέχρι το
τέλος της διαδικασίας. Είστε υποχρεωµένοι. Είστε Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Απευθύνοµαι σε εσάς, γιατί έχετε ένα ιδιαίτερο
θεσµικό βάρος. Ο ρόλος σας ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιβάλλει να έχετε θέση και όχι να πετάτε χαρτοπόλεµο και λόγια
των εντυπώσεων.
Όσον αφορά στο θέµα των εισφορών, ακούστηκε η κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ: «Αυξάνετε τις εισφορές». Κατά πόσο; Από τα 185 πάµε
στα 210. Ποια είναι η αλήθεια; Ναι, πράγµατι υπάρχει η αύξηση
των εισφορών, αλλά δεν πάει µόνη της. Συνοδεύεται µε τη φορολογική µεταρρύθµιση που φέραµε τον µήνα Δεκέµβριο εδώ,
αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μείωσε στο κατώφλι των 10.000 ευρώ τον φορολογικό συντελεστή από το 22%
στο 9%, που σηµαίνει 1.300 ευρώ όφελος στην τσέπη του ελεύθερου επαγγελµατία µέχρι 10.000 ευρώ, την ίδια στιγµή που θα
έχει µια επιβάρυνση 410 ευρώ. Αυτό σηµαίνει 900 ευρώ στην
τσέπη του στο τέλος του χρόνου. Διαβάζω, γιατί θα το καταθέσω
κι αυτό στα Πρακτικά προς ενηµέρωση της Βουλής. Έκανε µια
σειρά από παραδείγµατα το Υπουργείο Εργασίας, παραδείγµατα
τα οποία δίνουν την προηγούµενη κατάσταση και την καινούργια
κατάσταση.
Ενδεικτικά: Με 10.000 ευρώ µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ και µε τον
δικό µας, τον καινούργιο, ωφεληµένος ελεύθερος επαγγελµατίας αυτοαπασχολούµενος είναι κατά 770 ευρώ ετησίως. Με
12.000 ευρώ είναι ωφεληµένος κατά 1.174 ευρώ. Με 7.800 ευρώ
είναι ωφεληµένος κατά 364 ευρώ ετησίως. Με 14.000 ευρώ είναι
ωφεληµένος κατά 1.556 ευρώ ετησίως. Με 15.000 ευρώ είναι
ωφεληµένος κατά 1.715 ευρώ ετησίως. Με 19.000 είναι ωφεληµένος κατά 2.342 ευρώ ετησίως. Με 20.000 είναι ωφεληµένος
κατά 2.501 ευρώ ετησίως. Με 23.000 είναι ωφεληµένος κατά
2.950 ευρώ ετησίως. Αυτό είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εισόδηµα
που θα ενισχύσει τον ελεύθερο επαγγελµατία, τον αυτοαπασχολούµενο, αυτόν που µάχεται καθηµερινά έξω, για να παλέψει, να
δηµιουργήσει πλούτο για την οικογένειά του, για την κοινωνία,
να αγωνιστεί καθηµερινά. Καταθέτω τα παραδείγµατα µπας και
τα πάρετε και ίσως σας αλλάξω τη γνώµη µέχρι το τέλος της διαδικασίας.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 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 µένω στο τρίτο, το οποίο είναι επίσης σηµαντικό. Ξέρετε,
προσπαθώ πάντα -γιατί πιστεύω στην αρχή της πολιτικής ηθικής
και η πολιτική µου παιδεία και συγκρότηση αυτή είναι, έτσι έχω
µάθει- τον όρο της πολιτικής µεγαλοψυχίας –και έτσι πρέπει- να
τον αποδίδω. Το 2012 κληρονόµησα από αυτό το Βήµα, στις προγραµµατικές δηλώσεις, τον Λοβέρδου-Κουτρουµάνη από την
προηγούµενη περίοδο που ήταν Υπουργοί. Τότε έλεγα ότι κληρονόµησα πολύ θετικά πράγµατα. Σε όποια διαφωνούσα, τα
έπνιξα µέσα µου. Ο ρόλος µου ως Υπουργού ήταν να πάω πιο
µπροστά τη χώρα, ό,τι µπορώ να βρω και να διορθώσω να το
πάω καλύτερα. Ανέδειξα τα θετικά. Τίµησα αυτό που κληρονόµησα. Επί τεσσερισήµισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ το µόνο που έκανε
ήταν κριτική στο χθες, µια αήθη κριτική, λαϊκίστικη, δηµαγωγική.
Οι πρώτες σελίδες που ξεφυλλίζονταν εδώ πάνω ήταν για το παρελθόν, ποτέ για το µέλλον.
Πάµε, λοιπόν, να θυµίσω τι έγινε το 2015, γιατί θέλω να µπω
στην καρδιά ενός προβλήµατος, που λέγεται «εκκρεµείς συντάξεις», «λαβύρινθος ο ΕΦΚΑ», «χάος στις διαδικασίες του µεγαλύτερου δηµοσίου οργανισµού που έχουµε».
Τι είχε συµβεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Λέω ακριβώς τα
ίδια λόγια που έλεγα και τότε. Το πρόβληµα των εκκρεµοτήτων
στον µεγάλο αυτό δηµόσιο φορέα και οργανισµό που λέγεται
ΕΦΚΑ και σήµερα ονοµάζεται e-ΕΦΚΑ, Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν λύνεται µε το ανθρώπινο δυναµικό, ούτε
µπορεί να λυθεί. Και δεν µπορεί να λυθεί γιατί είναι ανθρωπίνως
αδύνατον, γιατί είναι χιλιάδες οι εκκρεµότητες.
Με είχατε ακούσει όµως να ασκώ κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Η
κριτική ήταν στο σηµείο ότι σε τακτά χρονικά διαστήµατα έβλεπα
την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει «τα τελειώσαµε, δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµα». Όταν προκαλούσα τον
ΣΥΡΙΖΑ µε ερωτήσεις, δεν απαντούσε. Προσβολή στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δεν απαντούσε ποτέ. Κι όταν από δω ως
Υπουργός πλέον ζητούσα από τον ΣΥΡΙΖΑ να µου κάνει ερώτηση
για τις εκκρεµότητες, δεν έκανε. Δυο κόµµατα έκαναν. Η Νέα Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής. Η απάντηση ήρθε: ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις,
επανυπολογισµοί, εφάπαξ. Όλο αυτό το πακέτο τον κύριων συντάξεων, των επικουρικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, συγχωρέστε µε. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε ακόµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πολύ σηµαντική η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία κι αξίζει
να πούµε δυο πράγµατα παραπάνω. Ευχαριστώ για την ανοχή
σας.
Δεν αντιµετωπίζεται, λοιπόν, µε το ανθρώπινο δυναµικό και τις
υφιστάµενες καταστάσεις. Δεν αντιµετωπίζεται. Γι’ αυτό είχαµε
ετοιµάσει από το 2014, µετά το «ΗΛΙΟΣ», που χαρτογραφήσαµε
για πρώτη φορά το ασφαλιστικό, την παρέµβασή µας µε την
ιστορική καταγραφή του ιστορικού ασφαλιστικού όλων των Ελλήνων µε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Όταν το 2015 στην παράδοσηπαραλαβή παρέδωσα τον συγκεκριµένο φάκελο, µου
επεστράφη. Και η απάντηση ήταν «εµείς δεν θέλουµε τις συντάξεις να τις βγάζουν µηχανήµατα. Θέλουµε να τις βγάζουν άνθρωποι. Και χάθηκαν τεσσερισήµισι χρόνια. Αυτό που επιχειρούµε
τώρα από 1-1-2017 είχατε την ευκαιρία να το κάνετε µόνοι σας
και τη χάσατε. Και δεν το κάνατε. Και τώρα έρχεται η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ερχόµαστε εµείς να λύσουµε αυτό το
πρόβληµα, µια παθογένεια δεκαετιών µε τον ψηφιακό e-ΕΦΚΑ.
Θα ψηφιοποιήσουµε όλο το σύστηµα. Κι αυτό είναι πλέον καταγεγραµµένο και µέσα στο νοµοσχέδιο. Επιχειρούµε την 1η Ιουνίου 2020 –η άσκηση είναι δύσκολη- να βγουν οι πρώτες
ψηφιακές συντάξεις. Καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει το µέλλον
της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγγνώµη που άσκησα κριτική.
Δεν ήθελα σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, αλλά όλα έχουν τα όριά
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τους. Δεν µπορεί η απελθούσα κυβέρνηση, η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση να γίνεται τιµητής ενός θέµατος το οποίο κατακρεούργησε τη χώρα, την υπονόµευσε στο κρίσιµο κοµµάτι
του ασφαλιστικού, τιµώρησε του συνταξιούχους, τιµώρησε τους
εργαζόµενους, δηµιούργησε ανασφάλεια και έφτιαξε τελικά έναν
αντισυνταγµατικό νόµο που καλούµαστε εµείς να τον διορθώσουµε. Κι αυτό κάνουµε. Σας καλώ, λοιπόν, σ’ αυτό το πλαίσιο
να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, να δούµε το µέλλον µε αισιοδοξία
και να ψηφίσουµε αυτή την ασφαλιστική µεταρρύθµιση που σίγουρα θα αφήσει θετικό αποτύπωµα για όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα
επτά µαθήτριες και µαθητές και δυο συνοδοί εκπαιδευτικοί από
το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Για πόση ώρα, κύριε συνάδελφε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα ήθελα τρία λεπτά, αλλά
επειδή ο κύριος Υπουργός µίλησε τον διπλάσιο χρόνο, πέντε
λεπτά. Αλλά ως απάντηση. Δεν είναι η τοποθέτησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα επαναλάβω τις λέξεις του κ. Βρούτση «αναξιόπιστη,
άτολµη, αµήχανη» και όλα αυτά που είπαµε. Εγώ θα του πω
απλώς συγχαρητήρια για τον συγκρατηµένο, ταπεινό και µετριόφρων τρόπο µε τον οποίον παρουσίασε το νοµοσχέδιό του ως
τοµή, ως το πρώτο πράγµα που αλλάζει τα δεδοµένα. Έχω ένα
άγχος ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος από τον τάφο του θα θεωρήσει ότι θα µειωθεί η δική του µεταρρυθµιστική τόλµη ή ότι ο Παπανούτσος πια µπροστά στον κ. Βρούτση θα θεωρηθεί µια
υποσηµείωση στην ιστορία των µεταρρυθµίσεων σ’ αυτήν τη
χώρα.
Πώς µπορεί να το επικαλεστεί αυτό ο κ. Βρούτσης; Μπορεί να
επικαλεστεί αυτά τα πράγµατα και να µην απαντάει σε ερωτήσεις
που έχει θέσει και η εισηγήτριά µας γιατί ξέρει ότι έχει τα κανάλια
µαζί του. Γιατί αλλιώς δεν θα µπορούσε να ξεφύγει. Θα εξηγηθώ
γιατί. Αν είχαµε σοβαρά κανάλια και µια σοβαρή συζήτηση, όλοι
θα ξέρανε ότι όταν µας λέτε ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας
είπε ότι είναι αντισυνταγµατική η σύνδεση ανάµεσα στο εισόδηµα και στις εισφορές, θα είχαµε εδώ το σχέδιο, την απάντηση
που λέει τελείως ξεκάθαρα ότι ο κοινός νοµοθέτης είναι ελεύθερος να υπολογίζει επί αυτής της βάσεως, η οποία µαρτυρεί την
εισφοροδοτική ικανότητα, όπως είναι το πραγµατοποιούµενο εισόδηµα. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Το λέει πολύ καθαρά. Δεν θα το πει κανένας αύριο. Αλλά είπατε ψέµα ότι αυτό είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ότι δηλαδή, δεν µπορούµε να συνδέσουµε το εισόδηµα µε τις
εισφορές. Θα µιλήσετε εσείς για αντισυνταγµατικότητα; Δηλαδή,
όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι που τρέχουν για να αναδροµικά για
ποιον νόµο κάνουν αίτηση; Του δικού σας. Θέλω να πω ότι είστε
champion της αντισυνταγµατικότητας όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Έχω εδώ αυτό που καταθέσατε και συζητήσατε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει: Ageing Projections Exercise 2008. Update
2019. Επικαιροποίηση. Τίνος πράγµατος έγινε επικαιροποίηση
αν όντως δεν υπήρχε τέτοια µελέτη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Το
ξέρετε αυτό. Αυτό είναι που µε ανησυχεί. Αυτό είναι που µε στενοχωρεί. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρετε αυτά. Δεν είναι ότι δεν ξέρατε ότι υπήρχε αυτή η µελέτη, ότι είχε συζητηθεί, ότι ήταν
µέρος του stability pack, ότι είχε δώσει τη γνώµη της η Κοµισιόν.
Σε τι πράγµα έδωσε η Κοµισιόν τη γνώµη της; Αλλά δεν σας νοιάζει γιατί δεν θα το δούµε αυτό πουθενά αλλού, ενώ ξέρετε την
πραγµατικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα το καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
Σχεδόν σε καµµία ερώτηση που σας τέθηκε δεν απαντήσατε,
γιατί προτιµήσατε µια βενιζελική, παπανούτσεια οµιλία για το
πόσο µεγάλος είστε και πόσο µεγάλη είναι η µεταρρύθµιση.
Απαντήσατε ότι στην κατώτερη κλάση είναι οι εννιά στους δέκα
συνταξιούχους κι αυτοί θα δουν µείωση; Δεν θα δουν µείωση οι
εννιά στους δέκα; Είδαµε κάποια απάντηση σ’ αυτό; Είπατε ότι
δεν µπορεί η κ. Αχτσιόγλου, γιατί είναι «άτολµη, αµήχανη, αναξιόπιστη», να συγκρίνει τι δαπάνες έγιναν το 2019 µε αυτές που
θα γίνουν το 2020. Μπορεί όµως η κ. Αχτσιόγλου να διαβάσει το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που λέει ότι ο δικός σας νόµος
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος; Τι σηµαίνει δηµοσιονοµικά ουδέτερος; Σηµαίνει ότι το µείον διακόσια που έχετε, πρέπει να
είναι µείον διακόσια. Αυτό σηµαίνει δηµοσιονοµική ουδετερότητα.
Λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος να συνδεθεί το εισόδηµα µε τις εισφορές. Σοβαρά; Σοβαρά το λέτε αυτό; Δηλαδή, λέτε µε µια
λέξη δεν µπορεί να υπάρξει αναδιανοµή αυτού του συστήµατος.
Από πού το βγάλατε αυτό; Από κάποια οικονοµική θεωρία; Βεβαίως υπάρχουν οικονοµολόγοι νεοφιλελεύθεροι που λένε και
για τη φορολογία να είναι flat rate. Να είναι ένα ποσοστό φορολογίας για όλους, δηλαδή. Γιατί έχει διαφορά το ασφαλιστικό σύστηµα; Πού το χτίζετε ότι αυτό που λέει το Σύνταγµα για τους
φόρους δεν το λέει το Σύνταγµα για τις εισφορές;
Κι επειδή έχετε µια περαστική σχέση µε το Σύνταγµα, µπορείτε
να µην απαντήσετε µε το Σύνταγµα και να απαντήσετε επί της
ουσίας. Ποιο είναι το οικονοµικό επιχείρηµα ότι κάποιος που
παίρνει εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ πρέπει να δίνει τις ίδιες εισφορές µε κάποιον που παίρνει τριάντα χιλιάδες ευρώ; Σε κανένα
απ’ αυτά δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε ότι είναι λιγότερες οι
δαπάνες. Καταθέσατε ένα στοιχείο για κάποιον ασφαλισµένο, αν
θα παίρνει περισσότερο ή λιγότερο απ’ ό,τι είπε η κ. Αχτσιόγλου.
Αλλά το βασικό είναι τι γίνεται η µέση σύνταξη τα επόµενα χρόνια; Αυξάνεται; Μειώνεται; Αυτό δεν είναι το bottom line, που θα
έλεγαν οι Βρετανοί; Ποιο είναι το bottom line; Πού είναι το βασικό; Ότι µέσα στις δικές σας µελέτες που καταθέσατε, η µέση
σύνταξη τα επόµενα χρόνια µειώνεται.
Εµείς ούτε άτολµοι είµαστε ούτε αµήχανοι είµαστε ούτε αναξιόπιστοι είµαστε. Είχαµε να διαχειριστούµε ένα µνηµόνιο, µετά
από τη χρεοκοπία που µας φέρατε τα δύο κόµµατα εσείς, µετά
από τη χρεοκοπία κάναµε αυτό το µνηµόνιο, κάναµε το καλύτερο
που είχαµε να κάνουµε εντός του µνηµονίου και µετά από το µνηµόνιο κάναµε µια αλλαγή, µια στροφή. Έπρεπε να µιλάτε στους
Βουλευτές που δεν ήταν πριν Βουλευτές, γιατί αυτοί οι Βουλευτές και εσείς ξέρετε τι ακριβώς υπογράψατε µε τη διάταξη για
τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Είναι ντροπή να σας το διαβάζει ξανά
και ξανά και εσείς να σφυράτε κλέφτικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα. Δεν ξέρατε δηλαδή, τι υπογράψατε, δεν έχετε ακούσει τον Βορίδη, δεν
έχετε ακούσει κανέναν να λέει ότι «ο λόγος µας συµβόλαιο και
ό,τι ψηφίσαµε θα το τηρήσουµε» και συνεχίζετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τριάντα πέντε λεπτά µίλαγε ο
Υπουργός, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, µε
συγχωρείτε. Μου επιτρέπετε; Διευθύνω την έδρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Να είστε δίκαιη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Είµαι απολύτως δίκαιη.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Άρα, ξέρετε τι ψηφίσατε, διαβάστε ξανά τι ψηφίσατε. Σας το έχει διαβάσει τρεις φορές η κ.
Αχτσιόγλου. Μην προσπαθείτε να πείτε ότι δεν το ψηφίσατε και
µην πείτε ότι οι δικοί σας άνθρωποι έβγαιναν στα κανάλια πριν
από τις εκλογές και έλεγαν πως ό,τι ψηφίσαµε ισχύει.
Να ξέρετε ότι και άποψη έχουµε και προοπτική έχουµε εκτός
µνηµονίου, γιατί εµείς βγάλαµε τη χώρα εκτός του µνηµονίου και
το δικό µας όραµα έχει την αναδιανοµή στον πυρήνα της πολιτικής µας. Εσείς, συνεχίζετε µε µια πολιτική που η αναδιανοµή
είναι δευτερεύον ή τριτεύον θέµα και σύντοµα θα δείτε και θα το
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εξηγήσω στη βασική µου οµιλία, γιατί αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Λοβέρδος. Ελάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε έχει στεναχωρήσει
πολύ το γεγονός ότι ακούω τους Βουλευτές σας, όχι εσάς, να
επαναλαµβάνουν στοιχεία που τους έχετε δώσει και δεν είναι όλα
ακριβή.
Το πρώτο πράγµα που θέλω να σας παρακαλέσω είναι να ανακαλέσετε αυτό που είπατε, ότι είναι το πρώτο ασφαλιστικό σχέδιο νόµου που συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη. Μπορεί να
λέτε σωστά για το ΣΥΡΙΖΑ και να έχει η κριτική σας απέναντί τους
δίκιο. Άλλωστε, τους το ξεπλήρωσε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Εσείς, όµως, ξέρετε καλά, γιατί ήσασταν εδώ, ότι ο ν.3863
στηρίχτηκε σε αναλογιστική µελέτη η οποία είχε κατατεθεί τότε
και το 2011 επιβεβαιώθηκαν οι υπολογισµοί της αναλογιστικής
µελέτης µε νέα µελέτη, η οποία είχε διεθνή χαρακτήρα και η
οποία εγκρίθηκε από το Eurogroup. Μην τους βάζετε να λένε
πράγµατα ειδικά οι νεοεκλεγµένοι άνθρωποι που δεν είναι αληθή
κι εσείς γνωρίζετε την αναλήθεια τους.
Δεύτερον, δεν µου αρέσει καθόλου ο ανταγωνισµός µε το ΣΥΡΙΖΑ ποιος έχει πιο πολλές αντισυνταγµατικότητες. Αυτό τι
πράγµα είναι; Είναι καινούριο. Τότε, εγώ είµαι ο νικητής γιατί ο
δικός µου νόµος δεν είχε ούτε µία αντισυνταγµατικότητα. Χαίροµαι πολύ, τι ωραία! Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής σας
κάνει τρεις παρατηρήσεις. Εύχοµαι να µην έχει δίκιο. Είδατε ότι
κανένα κόµµα δεν σας έκανε ένσταση το πρωί. Όµως, οι παρατηρήσεις έδιναν αφορµές. Ξαναδείτε ορισµένες διατάξεις, όπως
σας τις επισηµαίνουν, γιατί µία από αυτές –αφήνω τις άλλες,
εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.- σας κάνει αναφορά σε ελλιπές στοιχείο
της αναλογιστικής µελέτης. Ρύθµιση που στηρίζεται σε ελλιπές
στοιχείο της αναλογιστικής µελέτης. Η συγκράτηση είναι φίλος,
βοηθάει. Το να λέτε ότι µια σειρά από διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκαν αντισυνταγµατικές, έχετε δίκιο. Το να λέτε όµως, ότι εσείς
είστε ο «πρωταθλητής» των συνταγµατικοτήτων, µακάρι, σας εύχοµαι όποιες διατάξεις σας προβλεφθούν να µην κριθούν αντισυνταγµατικές, όµως τρεις επισηµάνσεις σας κάνει η Διεύθυνση
Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής.
Δεύτερο στοιχείο που λένε οι Βουλευτές σας, διότι προφανώς
έτσι τους έχετε πει, είναι τα λεγόµενα «οφέλη» σε σχέση µε τον
νόµο Κατρούγκαλου. Καλά κάνετε και τα επισηµαίνετε αυτά.
Όµως, θέλω να πω σε σας και στους Βουλευτές σας ότι έχετε
µια καλύτερη ρύθµιση σχετικά µε την αναπλήρωση, έχετε σχετικά καλύτερες αποµειώσεις, καθώς από 18% που παρήγαγε η
δική τους αναπλήρωση, εσείς την πάτε στο 15%. Έχετε πλεονέκτηµα εδώ. Αλλά, το να λέτε ότι ένας συνταξιούχος µε συντάξιµες αποδοχές 1.000 ευρώ και είκοσι πέντε έτη εργασίας κερδίζει
µε τον νόµο σας 20 ευρώ δεν είναι µεταρρύθµιση. Είναι µια καλύτερη και δικαιότερη ρύθµιση, αλλά µεταρρύθµιση δεν είναι.
Τότε νοµιµοποιείτε και εµάς να σας λέµε -θα το κάνω αύριο αυτόσυντάξιµες αποδοχές µε συντάξιµες αποδοχές, πόσο πίσω είστε
από τον ν.3863/2010 που το ΠΑΣΟΚ µε πρωτοβουλία δική µου
και του κ. Κουτρουµάνη είχε θεσπίσει. Τότε δεν θεσπίζαµε νόµους που πέρναγαν έκτη είδηση στα µέσα ενηµέρωσης, όπως ο
δικός σας. Τότε ψηφίζαµε νόµους και µας κυνηγούσαν παντού
επειδή οι δηµαγωγοί, µεταξύ των οποίων και η Νέα Δηµοκρατία,
έλεγε στον κόσµο ότι το σχέδιο νόµου του ασφαλιστικού και των
εργασιακών είναι σκληρά και άλλα πολλά. Πρωτοστατούσε η Νέα
Δηµοκρατία στη δηµιουργία του αντιµνηµονιακού µετώπου. Άρα
λοιπόν, εάν είστε δίκαιος, θα πρέπει να πείτε πώς συγκρίνεστε,
µε τον νόµο Κατρούγκαλου και πώς συγκρίνεστε µε τον νόµο τον
δικό µου και του κ. Κουτρουµάνη, πράγµα που δεν λέτε.
Έχω µια ερώτηση για εσάς, πέρα από την ερώτηση που σας
έκανα το πρωί. Είναι η δεύτερη φορά δεν µου απαντάτε, είναι η
δεύτερη συνεδρίαση που δεν µου απαντάτε και προσπαθούµε
µε τον συνάδελφό µου, Εισηγητή του Κινήµατος Αλλαγής να
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βρούµε κι εµείς την απάντηση. Δεν µας νοιάζει τι λέτε εσείς, µας
νοιάζει τι λέµε στον κόσµο που µας ζητάει οι καταβαλλόµενες εισφορές, το εγκληµατικό λάθος του νόµου Κατρούγκαλου να µην
επαναληφθεί. Σας λέω σε ποια ρύθµιση το καταργείτε; Γιατί µαζί
το είχαµε αντιπολιτευτεί και δεν µου λέτε. Μου λέτε ότι το έχετε
καταργήσει. Προσπαθούµε εµείς, µόνοι µας, να εντοπίσουµε τη
ρύθµιση. Ρωτήσατε και τους συνεργάτες σας, αλλά απάντηση
σε εµάς δεν δίνετε. Στην οµιλία µου αύριο θα πω πού καταλήγουµε, εγώ µε τον συνάδελφό µου, αφού εσείς δεν µας απαντάτε
και αυτό είναι δείγµα αρνητικό. Το υπογραµµίζω.
Η ερώτηση µου και µε αυτήν κλείνω, είναι αφού θέλατε να κάνετε µια µεταρρύθµιση, γιατί δεν επαναφέρατε τον ν.3863 χωρίς
τις µεταβατικές περιόδους; Το έγκληµα που έκαναν οι δύο συνάδελφοι Σκουρλέτης-Στρατούλης, ήταν ότι έναν νόµο που τότε
εξασφάλιζε τα καλύτερα µεγέθη αναπλήρωσης και από τον νόµο
Κατρούγκαλου και από τον δικό σας, τον σταµάτησαν την ώρα
που πήγε να εφαρµοστεί. Γιατί δεν τον επαναφέρατε; Οι µηχανισµοί της αναπλήρωσης που είχε θεσπίσει ήταν πάρα πολύ καλοί.
Φυσικά και εµείς και εσείς και ο µεταγενέστερος, όπως σωστά
είπατε, Κατρούγκαλος που έφερε την αναλογιστική µελέτη, βασιστήκαµε πάνω σε κάποια στοιχεία και κάποιες προδιαγραφές.
Εµείς, όταν καταρτίζαµε καταλόγους στοιχείων, είχαµε στα χέρια
µας τη µεγαλύτερη κρίση που πέρασε η Ελλάδα µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον Εµφύλιο. Με βάση εκείνα τα δεδοµένα
κάναµε προσπάθειες. Εσείς σήµερα, είστε σε καλύτερη κατάσταση. Ξέρω ότι κάθε αναλογιστική µελέτη ανά πενταετία θέλει
προσαρµογές και φυσικά τις έκανε και η προηγούµενη κυβέρνηση, θα τις κάνετε και εσείς. Όµως η ερώτησή µου είναι στην
καρδιά του προβλήµατος. Αφού θέλατε να κάνετε µεταρρύθµιση
και όχι µπαλώµατα πάνω στις αντισυνταγµατικότητες του νόµου
Κατρούγκαλου, γιατί δεν κάνατε µια καινούργια ασφαλιστική
προσπάθεια; Επειδή αυτό είναι πολύ δύσκολο, το κατανοώ, θα
σας έλεγα και σας το λέω και σας το ρωτώ, γιατί όχι επαναφορά
του ν.3863 χωρίς µεταβατικές διατάξεις;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να µην πάρω και εγώ µέρος σε αυτήν την καταπληκτική συζήτηση, γιατί µε πολύ µεγάλη ευλάβεια και σοβαρότητα
συµµετέχουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο και είµαστε, όπως όλοι,
πολλές ώρες εδώ. Όµως, ήταν µεγάλη πρόκληση για µένα και
για µας να πάρουµε µέρος σε αυτόν το διαγωνισµό αντισυνταγµατικότητας, µεταξύ των κοµµάτων που κατέστρεψαν τη χώρα.
Με προκάλεσε η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που µιλούσε για αντισυνταγµατικότητα, θα
πάω και στη Νέα Δηµοκρατία.
Να θυµίσω κάποια νούµερα: 1880, 1888, 1889, 1890, 1891/2019.
Όλες αυτές, κυρία Πρόεδρε, είναι αποφάσεις της ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγµατικότητας διατάξεων
του νόµου Κατρούγκαλου. Δηλαδή έχουµε επιδοθεί σε µια προσπάθεια επίδειξης νικητή ποιος έχει τις περισσότερες ή τις λιγότερες αντισυνταγµατικές διατάξεις και είναι και περήφανοι γι’
αυτό.
Μαλώνουν τα δυο κόµµατα, πήρε µέρος και ο κ. Λοβέρδος για
να πει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το καλύτερο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μην το κοροϊδεύετε αυτό. Πάνω σε
στοιχεία...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ δεν κοροϊδεύω τίποτα. Εγώ
ξέρω πάντως, κύριε Λοβέρδο, ότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία
και ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς οι τρεις που µιλάτε τώρα για το ασφαλιστικό
και ο ένας κατηγορεί τον άλλο για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο αντισυνταγµατικός, είστε τα κόµµατα τα οποία τα
έχετε κάνει όλα καλά αυτά τα σαράντα πέντε χρόνια και έχετε
χρεοκοπήσει τη χώρα. Πώς γίνεται αυτό;
Και µαλώνετε σήµερα για το ποιος έχει κάνει τα λιγότερα καλά.
Μα, εσείς που λέτε τώρα ότι είστε οι καλύτεροι -ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
καλύτερος από τη Νέα Δηµοκρατία, η Νέα Δηµοκρατία είναι καλύτερη από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ του Λοβέρδου είναι καλύ-
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τερο- εσείς όλοι συντελέσατε στη χρεοκοπία της χώρας.
Και ρωτάω εγώ: Σε αυτό το επικοινωνιακό σόου που στήνετε
κάθε φορά εδώ γιατί σας ενδιαφέρει µόνο η κοµµατική σας πελατεία, γλιτώνει ο κόσµος, ο συνταξιούχος, ο φουκαράς και η
φουκαριάρα που µας ακούνε έξω, αυτοί που παίρνουν τα 400 και
τα 500 ευρώ; Έλεγε ο κ. Αµυράς ότι θα πάρουν 48 ευρώ πιο
πολλά. Σεβόµαστε τα 48 ευρώ, αλλά δεν είναι για να καµαρώνουµε κιόλας για το ότι θα πάρουν 40-45 ευρώ παραπάνω οι συνταξιούχοι που για τριάντα, σαράντα και σαράντα πέντε χρόνια
έδωσαν την ψυχή τους και το µεδούλι τους στο κράτος αυτό για
να έχουν µια σύνταξη 400, 500 και 600 ευρώ τώρα, για να είµαστε
σοβαροί.
Θα µας επιτρέψετε, για να κλείσω µε αυτό, επειδή είµαστε ένα
κόµµα µε µεγάλη συνέπεια, αλλά και έναν απίστευτο αποκλεισµό
από τα κανάλια, κύριε Τσακαλώτο, δεν θα µιλάτε εσείς για κανάλια. Δεν θα µιλάτε εσείς για σοβαρά ή για ασόβαρα κανάλια, γιατί
όσο ήσασταν κυβέρνηση τα κανάλια ήταν καλά που σας λιβάνιζαν από το πρωί µέχρι το βράδυ. Και δεν µιλάω µόνο για την κρατική τηλεόραση, µιλάω και για πολλά ιδιωτικά. Από το πρωί µέχρι
το βράδυ, κύριε ελέησον Τσίπρας και τι καλά που τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και τώρα που άλλαξαν, κύριε Τσακαλώτο, έρχονται αυτοί που
κάνουν τα ίδια που κάνατε εσείς και ελέγχουν τα κανάλια και λιβανίζουν τα κανάλια όλη µέρα αυτούς. Όµως, αυτό που κάνατε,
σας κάνουν. Και σας τα λένε κάποιοι που είναι αποκλεισµένοι από
όλα τα κανάλια.
Σας τα λέει κάποιος, κύριε Τσακαλώτο, που έχει διατελέσει
υπάλληλος σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό για είκοσι έξι χρόνια.
Είµαι δηµοσιογράφος. Επιτρέψτε µου να ξέρω καλά τι γίνεται.
Αυτά που κάνατε, αυτά σας κάνουν. Εµείς ούτως ή άλλως ήµασταν και είµαστε αποκλεισµένοι. Έχουµε τον λαό µαζί µας,
έχουµε τη φωνή µας µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και µε αυτούς πορευόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ράπτη.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Μου κάνει εντύπωση που ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαβάσει τις δικαστικές αποφάσεις, διότι αν τις είχε διαβάσει -συγκεκριµένα την 1890/2019θα έβλεπε ότι ο νόµος Κατρούγκαλου ακυρώθηκε µεταξύ άλλων
και για τον λόγο ότι δεν περιείχε αναλογιστική µελέτη από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Υποθέτω ότι αν περιείχε µια τέτοια µελέτη, πρώτον, αυτή η µελέτη θα είχε κατατεθεί στη Βουλή, πράγµα το οποίο -τουλάχιστον
από όσο γνωρίζω- δεν είχε κατατεθεί κατά την ψήφιση του νόµου
Κατρούγκαλου και ίσως γι’ αυτό η εισηγήτρια της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης την έφερε ασµένως και την κατέθεσε, οψίµως
βεβαίως, στην επιτροπή της Βουλής και µάλιστα στα αγγλικά.
Και βεβαίως µου κάνει εντύπωση ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µιλάει ενώ έχει ξεχάσει ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι έκαναν περικοπές και στις κύριες
και στις επικουρικές συντάξεις µε αυτόν τον νόµο Κατρούγκαλου, που βγήκε αντισυνταγµατικός, είναι οι ίδιοι οι οποίοι κατήργησαν το ΕΚΑΣ των χαµηλοσυνταξιούχων. Και τώρα ήρθε να
παραπονεθεί µε κροκοδείλια δάκρυα για την κατάργηση της
δήθεν δέκατης τρίτης σύνταξης, διότι όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, αλλά το γνωρίζουν βεβαίως οι Έλληνες πολίτες,
αυτή η σύνταξη θα έπρεπε να αναλογεί σε ένα ποσό συνολικά
2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ και όχι στα 900 εκατοµµύρια τα οποία
προσχηµατικά και προεκλογικά, ελάχιστο διάστηµα πριν τις εκλογές, ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς προς άγραν
ψήφων.
Άρα, εάν ήταν ένα νοµοθέτηµα το οποίο θα είχε µια δυνατότητα να εφαρµοστεί και τα επόµενα χρόνια, αν υπήρχε δηλαδή
στο κράτος µία δηµοσιονοµική δυνατότητα, είναι προφανές ότι
θα το έδινε και η Νέα Δηµοκρατία και όλες οι κυβερνήσεις οι
οποίες θα έρχονταν µετά. Το δεδοµένο είναι ότι µε τα σηµερινά
στοιχεία εκείνο το οποίο θα µπορούσε να πει κάποιος είναι ότι
έγινε µόνο και µόνο για τον λόγο αυτόν που είπα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αν θέλετε να σας πω γιατί το ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία,
είναι προφανές ότι η Νέα Δηµοκρατία το ψήφισε, διότι, αφού
αποφασίσατε να το δώσετε, δεν θα µπορούσε φυσικά να αρνηθεί
µια στήριξη σε αυτούς τους αδύναµους συνανθρώπους µας,
γιατί δεν αφορούσε όλους και δεν αφορούσε όπως είπα στο σύνολο της σύνταξής τους. Όµως, αυτό βεβαίως...
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ποτέ δεν το είπα εγώ, ούτε η κ.
Αχτσιόγλου.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Μη µε διακόπτετε.
Αυτό βεβαίως θα ήταν µέσα στο πλαίσιο εκείνης της στιγµής,
διότι δεν υπήρχε, και το γνωρίζατε, τέτοιος δηµοσιονοµικός
χώρος. Τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία για τη στήριξη των αδύναµων
συµπολιτών µας; Ήδη από το 2013 ψήφισε τον θεσµό του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, το οποίο ξεκίνησε και να το
εφαρµόζει. Εσείς απλώς το µετονοµάσετε, προκειµένου να φανεί
ότι το στηρίζετε εσείς. Του δώσατε ένα άλλο όνοµα: Κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης. Επρόκειτο για τη δική µας ρύθµιση. Βεβαίως, αυτό φρόντισε η παρούσα Κυβέρνηση να το θεσµοθετήσει ως συνταγµατική ρύθµιση στο καινούργιο Σύνταγµα της
χώρας, ούτως ώστε να εγγυηθεί ότι πράγµατι αυτοί οι συµπολίτες µας θα έχουν µια στήριξη.
Δεν έχει όµως καµµία σχέση αυτό το ζήτηµα της στήριξης των
ασθενέστερων µε την τάχα κατονοµαζόµενη και κατ’ ευφηµισµό
«δέκατη τρίτη σύνταξη» στην οποία εσείς αναφέρεστε. Εδώ έγινε
σαφές ότι όλα αυτά έχουν κατατεθεί και υποστηρίζονται από
εσάς προσχηµατικά.
Αυτό το οποίο κάνει ο παρών νόµος, και αυτή είναι η µεγάλη
του επιτυχία, είναι ότι δίνει µόνο αυξήσεις. Δίνει τις αυξήσεις που
εσείς παράνοµα περικόψατε και στις επικουρικές συντάξεις αλλά
και στις κύριες συντάξεις εκείνων των ασφαλισµένων οι οποίοι
έχουν πάνω από τριάντα χρόνια εργασιακού βίου. Αυτούς τους
ασφαλισµένους στηρίζουµε εµείς µε την παρούσα νοµοθετική
πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα µιλήσω παραπάνω από ένα λεπτό. Ήθελα απλώς να καταθέσω ότι για εµάς στο ΜέΡΑ25 είναι τουλάχιστον προκλητικό
εδώ, δηλαδή στη Βουλή των Ελλήνων, ουσιαστικά ενώπιον του
ελληνικού λαού, τρία κόµµατα τα οποία ως κυβερνήσεις εφάρµοσαν µνηµόνια, να κοκκοροµαχούν τόση ώρα, τρώγοντας τον
χρόνο µας, τολµώ να πω, για το ποιος εξ αυτών ωφέλησε πιο
πολύ τον τόπο.
Δεν χρειάζεται νοµίζω, είναι περιττό να θυµίσω ότι αυτά τα
µνηµόνια είχαν σαν αποτέλεσµα το να φύγουν επτακόσιες χιλιάδες νέοι άνθρωποι από την Ελλάδα, ότι έχουµε χάσει το 26%27% του ΑΕΠ µας, τη στιγµή που η Συρία πολεµώντας πέντε
χρόνια έχει χάσει κάτω από το 20% του ΑΕΠ. Έχουν δηλαδή συµβεί πόλεµοι στη χώρα. Δεν χρειάζεται να µιλήσω για τα δυόµισι
εκατοµµύρια ανέργους που τώρα προσπαθούν να µας πείσουν
ότι έχουν γίνει ένα εκατοµµύριο, αλλά δεν έχουν γίνει, οι ελαστικές θέσεις εργασίας είναι που τους κρύβουν. Δεν χρειάζεται να
µιλήσω για όλα αυτά που ξέρουν όλοι σε όλες τις γειτονιές.
Θα αρκεστώ να πω, και θα κλείσω µε αυτό, ότι θα ήταν κατά
τη γνώµη µας σοφότερο πολιτικά και σεµνότερο ανθρώπινα αν
τα τρία αυτά κόµµατα καταναλώνονταν στο να κοκκοραµαχούν
τουλάχιστον για το ποιος έβλαψε λιγότερο τον τόπο αυτά τα
δέκα τελευταία χρόνια, µια συζήτηση που θεωρούµε ότι θα είχε
και κάποιο αντικείµενο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει να κάνει µια µικρή παρέµβαση ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ.
Θα είµαι πολύ σύντοµος, κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε
τέσσερα θέµατα τα οποία κρίνω ότι χρήζουν απάντησης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος Αλλαγής.
Άκουσα τον κ. Τσακαλώτο να λέει το εξής επιχείρηµα: Ότι το
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Λογιστήριο του Κράτους λέει ότι η παρέµβαση που γίνεται δια
µέσω του ασφαλιστικού γίνεται µε δηµοσιονοµικά ουδέτερο
τρόπο. Τι λέει ο κ. Τσακαλώτος; Λέει ότι µε αυτόν τον τρόπο
αυτές οι αυξήσεις και τα αναδροµικά που λέτε ότι θα δώσετε από
1-10 δεν πρόκειται να υπάρξουν διότι δεν υπάρχουν τα λεφτά.
Αυτό λέει ο κ. Τσακαλώτος.
Ποια είναι η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι; Αυτό που
αποφεύγει να πει ο κ. Τσακαλώτος, είτε σκόπιµα, είτε γιατί δεν
το γνωρίζει –δεν θέλω να πιστεύω το δεύτερο- είναι ότι µέσα
στον προϋπολογισµό του 2020 υπάρχει ένα ποσό 0,5% του ΑΕΠ,
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, το οποίο θα έρχεται να καλύψει ό,τι
συνταξιοδοτική ανάγκη υπάρχει.
Αυτό κρύβει ο κ. Τσακαλώτος, ένα ποσό 0,5% που θα συνοδεύει για πάντα το ασφαλιστικό σύστηµα µέχρι το 2070. Αυτό
είναι το πρώτο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Στους θεσµούς είπατε ότι αυτό
είναι για το Σ.τ.Ε..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεύτερον, ο κ. Τσακαλώτος αµφισβήτησε αυτό
που είπα για την απόφαση του Σ.τ.Ε. ότι η σύνδεση µε το εισόδηµα… -το υπόλοιπο για λόγους συντοµίας το ξεπερνάω. Περίληψη του Σ.τ.Ε.. Διαβάζω: Απόφαση 1880 και 1888/19:
«Αντισυνταγµατική υπαγωγή στην ασφάλιση µισθωτών και µη µισθωτών, ήτοι κατηγοριών µε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες
απασχολήσεως και παραγωγής εισοδήµατος σε ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών». Αυτό έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ο ίδιος τρόπος αντιµετώπισης µισθωτών και µη
µισθωτών κρίθηκε αντισυνταγµατικός. Αυτό ακριβώς είπα, κύριε
Τσακαλώτο και κοροϊδεύετε ακόµα δηµόσια τον κόσµο.
Κύριε Λοβέρδο, θέλω να σας πω µε λύπη µου, υπηρέτησα τον
ν.3863, θα εφαρµοζόταν πράγµατι από 1-1-2015. Απαντώ ευθέως. Δεν υπήρξε αναλογιστική µελέτη του ν.3863, τεχνικό δελτίο υπήρξε. Η πραγµατικότητα είναι ότι πρώτη φορά στην ιστορία
της χώρας είναι αυτή η αναλογιστική µελέτη που συνοδεύει αυτό
το νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, ο ν.3863 θα εφαρµοζόταν από 1-1-2015 πράγµατι,
είχαµε µετρήσει τη δηµοσιονοµική αντοχή του. Δυστυχώς, η κατάρρευση του ΑΕΠ της χώρας λόγω ανάληψης της ευθύνης από
τον ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε όλα τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα και ο ΣΥΡΙΖΑ
υπέγραψε έναν νόµο, ο οποίος είχε αλλά πλέον χαρακτηριστικά.
Αυτή είναι η αλήθεια µε ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτον, επιµένετε σε κάτι. Δεν ήθελα να σας απαντήσω, γιατί
δεν ήθελα συγγνώµη να παρέµβω σε ένα ζήτηµα το οποίο είναι
αυτονόητο και είναι η δεύτερη φορά που το Κίνηµα Αλλαγής
κάνει τέτοιο λάθος. Το πρώτο λάθος έγινε από το Κίνηµα Αλλαγής όταν ο εκπρόσωπός σας βγήκε δηµόσια σε κανάλια -το λέω
εξ ανάγκης τώρα- και είπε ότι οι υπολογισµοί των συντάξεων που
κάνει ο Βρούτσης και Νέα Δηµοκρατία είναι λάθος, όλες οι συντάξεις µειώνονται 15% έως 20%, διότι δεν υπολογίζονται οι δεκατέσσερις συντάξεις, αλλά οι δώδεκα. Το είπε, λοιπόν, αυτό ο
κ. Μέγας, που σας εκπροσωπεί και στο Κίνηµα Αλλαγής και ήταν
ένα λάθος ολκής, δηµιούργησε σύγχυση, πανικό. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος.
Τώρα, λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, δεν θέλω να σας διορθώσω,
θέλω να σας ενηµερώσω. Τα παραδείγµατα που κατέθεσα και
όλη η λογική που διέπει το ασφαλιστικό αυτό είναι ότι η δαπάνη
των ασφαλιστικών εισφορών εκπίπτει από το εισόδηµα, είναι φορολογικός νόµος, είναι το άρθρο του Κατρούγκαλου το 39, το
οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο 35 πλήρως, άρα αποσυνδέεται,
δεν υπάρχει σύνδεση µε το εισόδηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν κάνω λάθος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν ήθελα να σας το πω, αλλά είστε νοµικός έγκριτος, συνταγµατολόγος, αλλά αυτονόητα πράγµατα δεν πρέπει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Λοβέρδο, ξέρετε
τη διαδικασία. Να τελειώσω πρώτα ο κύριος Υπουργός και θα
σας δώσω αµέσως µετά τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων): Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέει, δηλαδή, η αλλαγή καθ’ ολοκληρίαν του άρθρου 39 οδηγεί στο συµπέρασµα ότι καταργείται και
η ρύθµιση εκείνη. Αυτή είναι η απάντησή σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και άλλαξε µε το άρθρο 35 του καινούργιου νόµου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν εµπεριέχεται, δηλαδή, πουθενά
στην ασφαλιστική νοµοθεσία εκείνη η εγκληµατική ρύθµιση. Από
πότε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Από 1-1-20.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δηλαδή µε το που θα ψηφιστεί αυτό
ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
µπαίνουµε ξανά στον κατάλογο.
Τον λόγο έχει ο κ. Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µας είπε πριν ότι είναι ένα κόµµα το οποίο
πιστεύει στην αναδιανοµή. Ποια αναδιανοµή, όµως, δεν µας εξήγησε, γιατί η αναδιανοµή την οποία επεδίωξαν να κάνουν εναντίων των αυτοαπασχολούµενων και των ελεύθερων
επαγγελµατικών ήταν µια ληστρική αναδιανοµή. Και βέβαια
έδειξε σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια το πνεύµα το οποίο τους
διατρέχει, ένα πνεύµα το οποίο είναι πλήρως απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και όχι µόνο στη µεγάλη ακόµη και στη µικροµεσαία.
Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αριστερή προσέγγιση στην οικονοµία. Η αριστερή προσέγγιση στην οικονοµία µε τον έναν ή µε
τον άλλον τρόπο θα φέρει στο τέλος εργαζόµενους που θα προσποιούνται ότι δουλεύουν και εργοδότες, το κράτος που θα προσποιείται ότι τους πληρώνει. Το έχουµε ζήσει αυτό και δεν
έχουµε κανένα λόγο να το ξαναζήσουµε σε αυτήν τη χώρα. Ευτυχώς στη χώρα αυτή δεν το ζήσαµε.
Εκτός εάν πιστεύει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι µπορούµε να πάµε σε µια κοινωνικοποίηση των µέσων
παραγωγής. Το ακούµε και αυτό από µια πλευρά της Βουλής,
βέβαια θεωρώ ότι είναι καλοπροαίρετη, αλλά βαθιά νυχτωµένη.
Η λύση είναι µια, φιλελεύθερη προσέγγιση της οικονοµίας.
Πρέπει να στηριχθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες. Και βέβαια αν θα µου επιτρέπατε, κυρία
Πρόεδρε -είµαι σίγουρος ότι δεν θα µου επιτρέψετε, άρα το ερώτηµα θα το κάνω θεωρητικά- θα ρωτούσα όλους τους Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πόσοι από αυτούς είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, πόσοι αυτοαπασχολούµενοι και πόσοι αγρότες; Πιστεύω ότι θα είναι λιγότεροι από 1%. Να πω 2%, να πω
3%;
Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, να βλέπουν τα θέµατα της οικονοµίας µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Αν δεν έχεις βάλει το
κλειδί το πρωί σε ένα γραφείο και να µην ξέρεις αν θα πληρώσεις
το ρεύµα, το ενοίκιο και πώς θα πληρώσεις τον υπάλληλο δεν
µπορείς να πονέσεις στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Και
προφανώς το ίδιο ισχύει και για το κεπέγκι, για το στόρι, όπως
έχω πει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι διαχρονικά η
ελληνική πολιτεία στο ασφαλιστικό δεν έδειξε καµµία αξιοπιστία,
γι’ αυτό φτάσαµε και στο σηµείο αυτό. Επίσης, υπήρχαν περίοδοι
όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έβγαιναν στη σύνταξη στα
τριάντα πέντε και στα σαράντα πέντε και µπορεί να µην έβγαινε
ο οικοδόµος ποτέ, ίσως στα εξήντα επτά ή ποτέ.
Και βέβαια αυτή η πλευρά δεν πρέπει να κουνάει το δάχτυλο
σήµερα. Έχουν τεράστιες ευθύνες για αυτό το οποίο συνέβη στη
χώρα την τελευταία δεκαετία. Για να έχουµε αξιοπιστία όµως ως
πολιτεία απέναντι σε όλους αυτούς που περιµένουν να πάρουν
τη σύνταξη πρέπει να υπάρχει ένας προγραµµατισµός. Ε, υπάρχει ένας προγραµµατισµός, υπάρχει µια αναλογιστική µελέτη.
Απεδείχθη από τη συζήτηση την προηγούµενη ότι δεν υπήρχε
µέχρι τώρα αναλογιστική µελέτη.
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Πολλοί έξω σε όλους τους Βουλευτές µας ρωτούν τι θα γίνει
µε τις συντάξεις µας, ένα εκατοµµύριο συντάξεις οι οποίες
ακόµη δεν έχουν επεξεργαστεί, τι θα γίνει µε αυτό; Δίνουµε
λύση. Δίνει λύση το Υπουργείο µε την ηλεκτρονική σύνταξη και
πολλά από τα άρθρα του νοµοσχεδίου αφορούν την ηλεκτρονική
σύνταξη.
Για τον νόµο Κατρούγκαλου δεν χρειάζεται να πω, µίλησαν και
άλλοι. Ο πυρήνας του φιλελευθερισµού, ο πυρήνας του τρόπου
που σκεφτόµαστε εµείς είναι ναι, πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος
παράγει να συνεχίσει να έχει κίνητρο να παράγει και όχι µέσα
από την αναπαραγωγή τη δική του, από την παραγωγή να έχουµε
αναδιανοµή. Είναι τεράστια διαφορά φιλοσοφίας. Ναι, αυτός
είναι ο πυρήνας του φιλελευθερισµού, αυτός είναι ο πυρήνας
όλων αυτών των οποίων εσείς µάχεστε.
Ερχόµαστε τώρα για τα κίνητρα παραµονής στην εργασία. Και
αυτό είναι βασικός πυρήνας δικός µας. Ναι, µακάρι να είναι υγιής
ο κόσµος και να δουλεύει και όχι να βγαίνει στη σύνταξη στα σαράντα, στα σαράντα πέντε ή στα πενήντα ή στα εξήντα.
Για να έχει κίνητρα πρέπει να έχει αυξηµένη σύνταξη, βασική
αρχή και αυτή δική µας. Γι’ αυτό επίσης, επειδή θέλουµε οι νέοι
εργαζόµενοι, οι νέοι που µπαίνουν στην εργασία να θέλουν να
γίνουν ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι, να
στηρίξουν τον ιδιωτικό τοµέα και όχι να έχουν τα µάτια στο δηµόσιο, για αυτό και διευκολύνουµε µέσα από τις ασφαλιστικές
εισφορές αυτήν την κατεύθυνση.
Για την αιτιολογηµένη απόλυση τα έχω δει. Δέχτηκα επίθεση.
Να το ξαναπώ, κανείς δεν προσλαµβάνει αν χρειάζεται κοµισάριος την ώρα που θα αποφασίσει να απολύσει. Αυτό πρέπει να
το καταλάβετε. Η αιτιολογηµένη απόλυση ήταν λόγος αύξησης
της ανεργίας και όχι προστασίας της.
Τέλος, κυρίες και κύριοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κόψει το ΕΚΑΣ.
Αυτό πρέπει σταδιακά µε κάποιο τρόπο να επανέλθει. Και όσο µε
αφορά θα πιέζω την Κυβέρνηση, µε οποιονδήποτε τρόπο, αυτόν
τον µικρό χαµηλοσυνταξιούχο να τον στηρίξει. Είναι αυτός ο χαµηλοσυνταξιούχος, για τον οποίο ο Πρόεδρός σας και τέως Πρωθυπουργός είχε πει ότι µετά τα εβδοµήντα δεν θα υπάρχουν και
πολλοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
αριθµοί πολλοί, τα ποσοστά περισσότερα, η ουσία µία. Το ασφαλιστικό έχει επανειληµµένως αποτελέσει υποκριτική διευθέτηση
µη ρεαλιστικών παραδοχών, που αφορά τις τύχες µιας µεγάλης
µερίδας πληθυσµού, που αξίζουν τη δικαιότερη των ρυθµίσεων.
Έχει υπάρξει πεδίο καιροσκοπικής πολιτικής διαχείρισης, η
οποία αφήνει τους κανόνες του ρεαλισµού και της λογικής σε
µόνιµη αποστρατεία. Έχει αποτελέσει αντικείµενο ιδεοληπτικών
και αναπόφευκτα ανεδαφικών και ανεύθυνων διακηρύξεων προγραµµατικού χαρακτήρα για το µέλλον των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα το οποίο έχουµε
την ευθύνη να απαντήσουµε µε ειλικρίνεια ως πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν είναι απλά αν αυξάνουµε ή µειώνουµε τις
συντάξεις. Το ερώτηµα που πρέπει να απαντήσουµε επιτέλους
ευθέως είναι αν και εφόσον είµαστε διατεθειµένοι να πάψουµε
να ζούµε µε τις ψευδαισθήσεις, που επί χρόνια παρήγαγαν οι
µύθοι γύρω από το ασφαλιστικό µας σύστηµα και να προσαρµοστούµε επιτέλους στην πραγµατικότητα της σηµερινής συγκυρίας.
Και εµείς σήµερα εδώ, µε το παρόν σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, του κ. Γιάννη Βρούτση, κάνουµε ακριβώς αυτό, φροντίζουµε να επιβεβαιώσουµε ότι από
εδώ και στο εξής η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας εργαζόµενος θα µπορεί ταυτόχρονα να απολαµβάνει και κοινωνική και
ασφάλιση. Σήµερα είναι η ηµέρα που επιτέλους µία πολιτική δύ-
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ναµη µπορεί να περιγράψει µε σαφήνεια το ασφαλιστικό µέλλον
των εργαζοµένων της χώρας και να βάλει ένα τέλος στην αγωνία
όσων αναρωτιούνται, αν τελικά θα πάρουν σύνταξη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρα από το γεγονός ότι εκπληρώνει ακόµα µία προεκλογική της δέσµευση, έρχεται να καταθέσει µαζί µε το
ενδιαφέρον της για το παρόν και το µέλλον των εργαζοµένων και
την πιο αξιόπιστη και τεκµηριωµένη ασφαλιστική πρόταση που
έχει κατατεθεί ποτέ, µία πρόταση που δεν κρύβει το ζήτηµα κάτω
από το χαλί.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος,
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνοδεύεται από πλήρη αναλογιστική
µελέτη κύριων και επικουρικών συντάξεων, που επιβεβαιώνει τη
βιωσιµότητα του συστήµατος µέχρι το 2070, καθώς και ειδική µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την επάρκεια
των συντάξεων.
Ταυτόχρονα, τηρεί τις εθνικές δεσµεύσεις που έχει η χώρα
µας, καθώς η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να συγκλίνει µετά το 2030 µε το µέσο όρο των ευρωπαϊκών
χωρών, µία πρόταση που αποµακρύνεται από τους µέχρι σήµερα
όρους κατατρεγµού απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Αντίθετα
παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξή της. Η πλειοψηφία από το ενάµισι εκατοµµύριο των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων, που τόσα χρόνια πλήρωνε το µάρµαρο είναι πλέον
ωφεληµένη, µέσα από τον συνδυασµό ασφαλιστικού και φορολογικού.
Είναι µία πρόταση που παρέχει ανάσες ελευθερίας στην
αγορά. Η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικών εισφορών, όπου ο καθένας θα µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την κατηγορία των ασφαλιστικών του εισφορών, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω,
για όσο χρόνο επιθυµεί, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα
και για µελλοντική σύνταξη, είναι πλέον κατάκτηση.
Είναι µία πρόταση που αποδεικνύει ότι η ψηφιακή υπηρεσία
για τις συντάξεις µπορεί να γίνει άµεσα ανθρωποκεντρική, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και -να µην
κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας- στη διαχρονική συναλλαγή για κάτι αυτονόητο µεταξύ πολίτη και πολιτικών. Αποκαθιστούµε έτσι τις καθυστερήσεις σε πάνω από ένα εκατοµµύριο
εκκρεµείς κύριες και επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ που µας
κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι µία πρόταση που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και θα µου
δώσει τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, να επισκεφτώ τους αγρότες στη Λεκάνη Καβάλας και να τους πω ότι για πρώτη φορά, στη
σύγχρονη ιστορία της χώρας, µπορεί κάποιος Βουλευτής να
φέρει καλά µαντάτα για τις συντάξεις των συµπολιτών του.
Θα τους πω ότι πλέον αντιµετωπίζονται µε την αρµόζουσα
ευαισθησία και υπευθυνότητα, καθώς εντάσσονται σε ένα ειδικό
ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών. Θα τους πω ότι αυτός ο νόµος τους δίνει το δικαίωµα
µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, ακόµη και µε την επιλογή της χαµηλότερης κλίµακας εισφορών που πλέον έχουν το δικαίωµα να
µπουν.
Θα τους πω ότι σύνταξη δεν σηµαίνει απαραίτητα αποστρατεία. Με το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο οι συνταξιούχοι αγρότες, που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, δεν θα έχουν
καµµία περικοπή στη σύνταξή τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια
ότι συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγροτικό
τοµέα, κάτι που τονώνει ακόµα περισσότερο την παραγωγική
ανασυγκρότηση του κλάδου.
Θα τους πω ότι αυτό θα γίνει άµεσα, καθώς οι εισφορές Ιανουαρίου των ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων
και αγροτών θα υπολογιστούν και θα πληρωθούν µε το νέο σύστηµα εισφορών. Ήδη ο e-ΕΦΚΑ ετοιµάζει τα σχετικά ειδοποιητήρια που θα σταλούν µετά την ψήφιση του νόµου. Και θέλω
για αυτό να συγχαρώ τον Υπουργό και βεβαίως τους συνεργάτες
του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να το πω αγοραία, όπως συζητιέται στα καφενεία στο Οφρύνιο της Καβάλας.
Με αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα και σε συνδυασµό µε τις φοροελαφρύνσεις σταµατάει το κράτος να είναι συνέταιρος του
αγρότη και του ελεύθερου επαγγελµατία. Αντίθετα αρχίζει επι-
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τέλους να γίνεται το στήριγµά του και να τον αφήνει να κάνει
αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή τη δουλειά του.
Αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία που διαφοροποιεί το παρόν
σχέδιο νόµου από την προηγούµενη αντίληψη, η οποία όχι µόνο
δεν άνοιξε δρόµους, αλλά αντίθετα διόγκωσε τα αδιέξοδα, επιβάρυνε την ανάπτυξη και στοχοποίησε τα πλέον παραγωγικά και
δυναµικά στρώµατα της µεσαίας τάξης, µέσω µιας φορολογικής
ουσιαστικά πολιτικής, διαλύοντας τους τελευταίους αναπτυξιακούς θύλακες της ελληνικής κοινωνίας.
Βέβαια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια
κρίθηκε θεµελιωδώς αντισυνταγµατική, όµως πρωτίστως καταδικάστηκε στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων ασφαλισµένων και συνταξιούχων, οι οποίοι απαξιωτικά θα
τη θυµούνται και συνεκδοχικά θα αναφέρονται σε αυτήν ως
νόµος Κατρούγκαλου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): 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 εννέα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο
Ξάνθης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης, για δώδεκα λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να σας ότι και εµάς στο
ΜέΡΑ25, καθώς και εµείς Βουλευτές είµαστε, µας ρωτούν πάρα
πολλοί συµπατριώτες µας τι σύνταξη θα πάρουν και τους απαντούµε µε απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς να θέλουµε να τους τροµάξουµε ότι, αν συνεχίσουν τα µνηµόνια, δεν πρόκειται να
πάρουν απολύτως καµµία σύνταξη. Ούτε καν εµείς οι ίδιοι, που
είµαστε Βουλευτές, δεν πρόκειται να πάρουµε καµµιά σύνταξη,
αν συνεχίσουµε την πολύ αποτυχηµένη συνταγή σας.
Σήµερα, λοιπόν, ξεκινάει η συζήτηση για ένα τεράστιο, πάρα
πολύ σηµαντικό και διαχρονικά κρίσιµο θέµα, το οποίο αφορά
όλους µας εδώ. Είναι το ασφαλιστικό.
Από την αρχή οφείλουµε να περιγράψουµε µε τα πιο µελανά
χρώµατα και συγγνώµη, κύριε Υπουργέ, αλλά θα στηλιτεύσουµε
την πρακτική σας, που για πολλές εβδοµάδες εσείς ο ίδιος, πριν
τεθεί το σχέδιο νόµου σε διαβούλευση, περιφερόσασταν στα τηλεοπτικά πλατό, αναλύοντας και παρουσιάζοντας επιλεκτικά, µάλιστα, µέρη και αποσπάσµατα του εν λόγω σχεδίου νόµου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Ασφαλώς, το αποκορύφωµα αυτής της πρακτικής ήταν, βέβαια, η διαρροή της σχετικής πρότασης νόµου στο φιλικά προσκείµενο προς την παράταξή σας, προς την Κυβέρνησή σας
µέσο και συγκεκριµένα, στην ιστοσελίδα που όλοι ξέρουµε Capital.gr, πριν καν αναρτηθεί -σηµειώνω- στο OpenGov και τεθεί
σε διαβούλευση στις επιτροπές µεταξύ Βουλευτών και φορέων.
Το συνταγµατικά κατοχυρωµένο περιεχόµενο του δικαιώµατος
στην κοινωνική ασφάλιση συνίσταται στην υποχρέωση ενός κράτους να διασφαλίζει την ύπαρξη και τη συνεχή λειτουργία των
υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε ο πολίτης του να
δύναται να ασκεί αυτό το συγκεκριµένο κοινωνικό δικαίωµα.
Το ΜέΡΑ25 σε όλες τις µέχρι τώρα τοποθετήσεις των Βουλευτών και στελεχών του, τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου µας, τονίζει πάντα την απόλυτη και απαρέγκλιτη αναφορά
στις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την κοινωνική ασφάλιση
και οι αρχές αυτές, κατά τη γνώµη µας, δεν είναι άλλες από την
ανταποδοτικότητα, την καθολικότητα, την αλληλεγγύη, την υποχρεωτικότητα, την ισότητα και βεβαίως και πρώτα από όλα, την
ίση µεταχείριση των πολιτών.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το αντιλαµβάνονται πια όλοι, αλλά
εµείς δεν θα πάψουµε λέµε, αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
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είναι ένα γνησιότατο -γνησιότερο δεν γίνεται- τέκνο, παιδί των
µνηµονίων. Ξεκίνησε µε τον νόµο του κ. Κατρούγκαλου κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται ωραιότατα
τώρα µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον νόµο του
κ. Βρούτση.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί, θα έλεγε κάνεις -τολµώ να
πω- εφαρµοστικό νόµο του νόµου Κατρούγκαλου, αν και, για να
τα λέµε όλα, κύριε Βρούτση, περιλαµβάνει και ορισµένες θετικές
διατάξεις. Ωστόσο, σε καµµία περίπτωση -λυπάµαι που το λέωδεν µπορεί να συνιστά µεταρρύθµιση, καθώς εφαρµόζει και ισχυροποιεί την προηγούµενη νοµοθεσία, µε µοναδική εξαίρεση την
αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο
εισόδηµα των µη µισθωτών. Ωστόσο και εδώ το κόστος των αλλαγών θα επιβαρύνει τους µισθωτούς, τους εργοδότες τους και
τους ανέργους. Για τους τελευταίους, µάλιστα, η απώλεια θα
είναι περίπου 350 εκατοµµύρια ευρώ από τα ταµεία του ΟΑΕΔ
κατευθείαν έναντι µείωσης της ασφαλιστικής εισφοράς κατά
0,75 ποσοστιαίες µονάδες.
Θα αποκατασταθεί, λέει η Κυβέρνηση, στο µέλλον από τον
κρατικό προϋπολογισµό, ενώ η εισφοροδοτική ελάφρυνση των
ελευθέρων επαγγελµατιών όχι µόνο για τη σύνταξη, αλλά και τις
υπηρεσίες υγείας θα επιβαρύνει υπέρµετρα τους µισθωτούς του
ιδιωτικού τοµέα, εγκαθιδρύοντας βέβαια έτσι έναν νέο τύπο ανισότητας µέσα στο εσωτερικό του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο πρωτοφανές, δηλαδή να
ζητάς από τους πιο φτωχούς να στηρίξουν τους πιο πλούσιους.
Είναι παράλογο!
Χαρακτηριστικά, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι µε ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα άνω των 900 ευρώ, αυτοί δηλαδή οι εξαιρετικά πλούσιοι συµπατριώτες µας που τολµούν να έχουν 901
ευρώ εισόδηµα τον µήνα, θα πρέπει να χρηµατοδοτούν την
ασφάλιση υγείας των ελεύθερων επαγγελµατιών. Δεν λέµε, τους
είχε πιέσει ο νόµος Κατρούγκαλου πολύ τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά αυτό είναι φοβερό, είναι από την άλλη πλευρά.
Επιπροσθέτως, η µείωση των συντελεστών στην κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τις
ατοµικές και προσωπικές επιχειρήσεις θα ωθεί τελικά τους µισθωτούς µε µπλοκάκι να επιλέγουν τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων εργασίας, αυξάνοντας έτσι τις ευέλικτες µορφές
απασχόλησης και συµβάλλοντας στην περαιτέρω αποδιάρθρωση
της αγοράς εργασίας µας.
Στις συνθήκες αυτές, το σύστηµα κοινωνικής προστασίας µετασχηµατίζεται σιγά-σιγά σε δηµοσιονοµικό ζήτηµα ασκούµενης
οικονοµικής πολιτικής. Έφυγε ο Υπουργός, το είπε πριν από λίγο
ο ίδιος µε παρρησία. Θα έλεγε κάποιος ότι ένιωσε ότι καµαρώνει
για αυτό. Πραγµατικά, µετασχηµατίζεται όµως σε ένα δηµοσιονοµικό ζήτηµα της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής, ενώ ήταν
και θα έπρεπε να παραµείνει ένας αναδιανεµητικός θεσµός κοινωνικής αναπαραγωγής.
Ωστόσο, αυτές οι εφαρµοζόµενες κοινωνικοασφαλιστικές πολιτικές έχουµε δει εδώ και χρόνια ότι οδήγησαν τελικά στην αύξηση του αριθµού των φτωχών συνταξιούχων, υπονόµευσαν σε
σηµαντικό βαθµό τον ρόλο και τους στόχους των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετασχηµατίζοντας σταδιακά το κράτος πρόνοιας σε κράτος
φιλανθρωπίας, το οποίο διευρύνεται συνέχεια µε την αύξηση των
κοινωνικών και εισοδηµατικών ανισοτήτων, ενώ συρρικνώνεται
συνέχεια και ανησυχητικά, µάλιστα, το κοινωνικό κράτος, από την
άλλη πλευρά.
Το επιχείρηµα των δανειστών από το πρώτο µνηµόνιο σε συνδυασµό µε την εµµονή τους ότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες τάχα
ήταν υψηλές και η πιστή υλοποίηση αυτής της αντίληψης µείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών, που τάχα ήταν υψηλές,
από τις ελληνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο πολιτικών εσωτερικής
υποτίµησης, λιτότητας, οδήγησαν την ελληνική οικονοµία τελικά,
όπως όλοι ξέρουµε, σε πλήρη καθίζηση -χειρότερα δεν γίνεταικαι τους εργαζόµενους και συνταξιούχους σε δεκαετή φτωχοποίηση.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι εµποτισµένο µε τη στρατηγική του
µετασχηµατισµού του κράτους πρόνοιας σε κράτος φιλανθρωπίας και του αναδιανεµητικού κοινωνικού χαρακτήρα του συστή-
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µατος κοινωνικής ασφάλισης σε δηµοσιονοµική πλευρά της οικονοµικής πολιτικής. Πρόκειται για µια παρέµβαση συµµόρφωσης και προσαρµογής στις από 4-10-2019, αν θυµάστε,
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις
οποίες αντιµετωπίζονται οι παρατηρούµενες ανισορροπίες και η
αντισυνταγµατικότητα µε όρους ανισοτήτων, δηµοσιονοµικής
βιωσιµότητας σε βάρος της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και
της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων. Αποτελεί µια ακόµη εφαρµοστικού χαρακτήρα παρέµβαση στο πλαίσιο
των κατευθύνσεων τριών µνηµονίων.
Ακόµη και στην περίπτωση αποκατάστασης µέρους των σηµαντικών απωλειών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι, οι προσδοκίες είναι περιορισµένες και αφορούν, µάλιστα, πολύ µικρό
αριθµό εξ αυτών των συνταξιούχων. Μάλιστα, οι όποιες αυξήσεις
στους λίγους αυτούς συνταξιούχους θα χρηµατοδοτηθούν από
την κατάργηση της έστω και κουτσουρεµένης δέκατης τρίτης
σύνταξης -971 εκατοµµύρια ήταν αυτά που δόθηκαν το 2019, θυµίζω- η οποία δέκατη τρίτη σύνταξη, ειρήσθω εν παρόδω, καταργείται µε την αιτιολογία ότι το κόστος της µεταρρύθµισης οφείλει
να είναι ουδέτερο δηµοσιονοµικά. Δεν είναι πολύ σοβαρό το επιχείρηµα αυτό.
Τα χρήµατα που δόθηκαν το 2019 θα χρηµατοδοτήσουν τις
νέες αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Με άλλα λόγια και για να τα πούµε τα πράγµατα όπως είναι,
κυρίες και κύριοι συµπολίτες µας, ό,τι πήρατε και ό,τι προλάβατε
πήρατε! Τέρµα τα γάλατα! Η ερώτηση για το εάν το νοµοσχέδιο
είναι αντισυνταγµατικό αυτοµάτως µετατρέπεται σε κατάφαση.
Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι η
έννοια της συνταγµατικότητας, γιατί το άρθρο 20, σύµφωνα
πάντα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, σελίδα 19 -το διαβάζω επί λέξειλέει τα εξής: «Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος δεν είναι θεµιτοί για
την παράκαµψη συνταγµατικών εγγυήσεων του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δηµόσιων λειτουργών».
Ειδικότερα, µε τα άρθρα 87, 98 και 103Σ ρυθµίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων και συνακόλουθα,
το ασφαλιστικό τους καθεστώς, το οποίο τελεί σε συνάρτηση της
θέσης που κατέχουν και ως εκ τούτου, αποτελεί σύστηµα επαγγελµατικής ασφάλισης, διακρίνοντας αυτό το σύστηµα από το
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που κατοχυρώνεται ως κοινωνικό δικαίωµα στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατός
µας.
Συνεπώς, η υπαγωγή µε νόµο σε ενιαίο ασφαλιστικό οργανισµό των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών µε τους λοιπούς
εργαζόµενους δεν συνάδει µε τη θέση που το ισχύον Σύνταγµα
επιφυλάσσει σε αυτούς, δεδοµένου ότι αυτή συνιστά συνταγµατικό κεκτηµένο για αυτούς, η ανατροπή του οποίου κεκτηµένου
απαιτεί αναθεώρηση ασφαλώς των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων.
Εµείς στο ΜέΡΑ25 δεν µιλάµε µε ευχολόγια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ούτε µε θεωρίες και υποθέσεις. Όπως προκύπτει
από το πολιτικό πρόγραµµα του κόµµατός µας και τους επτά τοµείς της νέας συµφωνίας για την Ελλάδα που προτείνουµε, το
ΜέΡΑ25 έχει απολύτως συγκεκριµένη πρόταση και για το ασφαλιστικό πέραν του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που ουσιαστικά θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ για όλους. Προτείνουµε την
άµεση κατάργηση της δέσµευσης των µνηµονιακών κυβερνήσεων για µειώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη και αντίθετα, οι
συντάξεις να ενισχυθούν από τον νέο τραπεζικό φόρο, δηλαδή
φόρος 0,2% επί των χρεών των τραπεζών για την ενίσχυση των
συντάξεων, ενώ τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταµείων να ενισχυθούν από τη µεταβίβαση σε αυτά των µετόχων της νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την οποία θα σας εξηγήσω αµέσως.
Προτείνουµε τη µετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ, του υπερταµείου, σε
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη µνηµονιακή Ελλάδα η δηµόσια περιουσία ρευστοποιείται συνεχώς προς ψίχουλα, που ρίχνονται σε
µια µαύρη τρύπα του χρέους. Το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί σαν πολυκατάστηµα, το οποίο έχει βγάλει το εµπόρευµα προς εκποίηση
πάνω στους πάγκους υπό όρους εντελώς αποικιακούς και χωρίς
κανένα απολύτως απτό όφελος ούτε για το δηµόσιο, αλλά ούτε
για τον ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα.
Σε πολλές, µάλιστα, περιπτώσεις, παραδείγµατος χάριν στην
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περίπτωση του ΟΠΑΠ ή του Ελληνικού ή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα
έλεγα εγώ, η ζηµιά στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία είναι εντυπωσιακή. Έχουµε εντυπωσιακή ζηµιά, όχι µόνο δεν έχουµε κανένα όφελος.
Το ΜέΡΑ25, συνεπώς, προτείνει: Παροχή τραπεζικής άδειας
στο ΤΑΙΠΕΔ, υπερταµείο, µετατρέποντάς το έτσι από ένα υπερταµείο που εκποιεί τα χρυσαφικά µας σε µια Αναπτυξιακή Τράπεζα την οποία έχει άµεση ανάγκη η χώρα µας.
Η νέα αυτή αναπτυξιακή τράπεζα διακρατεί ό,τι έχει αποµείνει
από τη δηµόσια περιουσία µας, χρησιµοποιώντας την όχι για να
την πουλήσει, αλλά µόνο ως εχέγγυο για να αντλεί πόρους, που
θα κατευθύνονται στη χρηµατοδότηση πρώτον, των δηµόσιων
επενδύσεων, που αναδεικνύουν και αυξάνουν την ίδια τη δηµόσια
περιουσία, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε ιδιώτες και δεύτερον, στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Όλες οι ιδιωτικοποιήσεις, σύµφωνα µε την πρότασή µας, την
έβδοµη τοµή µας, παγώνουν έως ότου, τουλάχιστον, ανακάµψουν οι τιµές στις οποίες κάποια ως περιουσιακά στοιχεία θα
πουληθούν. Δηµόσια αγαθά, όπως η ενέργεια, το νερό, παραλίες
κ.λπ., αποκλείονται από οποιαδήποτε πώληση, ανεξάρτητα τιµών
και προϋποθέσεων.
Στην περίπτωση που κάποιο δηµόσιο περιουσιακό στοιχείο
πουληθεί στο µέλλον, ισχύουν οι εξής όροι: Ελάχιστο όριο επενδύσεων από τον αγοραστή, συλλογικές συµβάσεις και κατοχυρωµένα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, δεσµεύσεις προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών, διακράτηση µερίδας µετοχών
από το δηµόσιο που θα περνούν στα ασφαλιστικά ταµεία, µε
στόχο τη µόνιµη ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων µας. Οι µετοχές της Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνονται στα ασφαλιστικά ταµεία κι έτσι ενισχύεται η κεφαλαιοποίησή τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξέρετε ποιο είναι τελικά το πρόβληµα των ασφαλιστικών µνηµονιακών νοµοσχεδίων; Κανένας,
µα κανένας, σε αυτήν τη χώρα δεν τα εµπιστεύεται. Κανείς δεν
πιστεύει ότι θα του δώσουν σύνταξη. Ξέρετε µήπως γιατί κανείς
δεν τα εµπιστεύεται; Γιατί οδήγησαν µέσα σε δέκα συναπτά χρόνια και τρία µνηµόνια σε µεσοσταθµική µείωση των συντάξεών
µας κατά 45% ή αν προτιµάτε να το ακούσετε έτσι, κατά 63 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ξέρετε πώς και γιατί προέκυψε αυτή η µείωση; Μα, κυνηγώντας –πώς αλλιώς- τους γνωστούς ελέφαντες στο δωµάτιο, τα
εξωφρενικά πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία µε τη σειρά τους
µονιµοποιούν τη λιτότητα και οδηγούν στην παγίωση της υψηλής
ανεργίας, της υποαπασχόλησης και της ρευστοποίησης της εργασίας.
Διότι δεν µπορούµε, βεβαίως, να µιλάµε για κανένα βιώσιµο
ασφαλιστικό, όταν η τροφός του συστήµατος του ασφαλιστικού,
η εργασία, καταρρακώνεται κάθε µέρα και περισσότερο. Η Κυβέρνηση υποστηρίζει πως υπάρχει αναλογιστική µελέτη που κρίνει το παρόν σχέδιο βιώσιµο. Πού ακριβώς, όµως, βασίζεται
άραγε αυτή η µελέτη; Βασίζεται σε ευχολόγια, επιτρέψτε µου να
πω, σε ρυθµούς ανάπτυξης και δείκτες απασχόλησης όπως θα
ήθελε αυτά να είναι και όχι όπως, δυστυχώς, αυτά στην πραγµατικότητα θα είναι.
Μία πολιτεία που αποµυζά συστηµατικά τους πολίτες της για
να συγκεντρώνει παράλογα, υπέρογκα πλεονάσµατα για την εξυπηρέτηση ενός ήδη µη βιώσιµου χρέους, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση ποτέ να ορθοποδήσει κι έτσι να επανέλθει η αξιοπρέπεια στην αγορά εργασίας, ώστε να µπορούµε να µιλάµε
πραγµατικά κάποτε για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Ξέρετε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
γιατί µπορώ εγώ, που είµαι ένας απλός πρώην ηθοποιός, τώρα,
αυτήν τη στιγµή, από αυτό εδώ το Βήµα, να σας εγγυηθώ, κύριε
Βρούτση, ότι ούτε και το υπό ψήφιση ασφαλιστικό νοµοσχέδιό
σας δεν πρόκειται να σας βγει και ότι πολύ καλά κάνουν οι πολίτες που εξακολουθούν να µην σας πιστεύουν; Μα, γιατί είστε κι
εσείς και θα συνεχίσετε να είστε και εσείς, για τα επόµενα σαράντα ολόκληρα χρόνια, αναγκασµένοι να κυνηγάτε τα σεσηµασµένα πλέον αυτά τεράστια µαστόδοντα, των οποίων το ύψος θα
συνεχίσει να φτάνει για τα επόµενα σαράντα χρόνια το 2,2% του
Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος µας.
Ξέρετε ποια είναι η µοναδική απάντηση που έχετε σε αυτό το
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επιχείρηµα; Θα τα ξαναδιαπραγµατευτείτε. Καθώς, όµως, όλος
ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον καλά ότι µε τον όρο διαπραγµάτευση όλοι εσείς εδώ εννοείτε παρακάλια και καθώς, επίσης,
ο ελληνικός λαός πολύ καλά ξέρει τι του προσέφεραν τα τελευταία δέκα χρόνια τα υπερκοµµατικά σας παρακάλια, δηλαδή
απολύτως τίποτα, κατά τη γνώµη µου, και συγγνώµη που σας το
λέω ευθέως, κάνει πολύ καλά που δεν σας πιστεύει.
Εσείς, άραγε, πιστεύετε καθόλου τον εαυτό σας;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γρηγοριάδη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, λοιπόν, εµείς συζητάµε το ασφαλιστικό, ένα πράγµατι
πολύ σοβαρό ζήτηµα για τη χώρα, αλλά έξω, αγαπητοί κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται των ΜΑΤ. Και γίνεται των ΜΑΤ
διότι και στην ΑΣΟΕΕ πριν από λίγη ώρα εισέβαλαν τα ΜΑΤ και
στη Λέσβο εισέβαλαν τα ΜΑΤ και στη Χίο εισέβαλαν τα ΜΑΤ. Δηλαδή, η επιχείρηση «τρόµος και πάταξη» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, εάν µε αυτόν τον τρόπο νοµίζετε ότι θα συνετίσετε
τον ελληνικό λαό, δικαίωµά σας. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει
και θα αντιδράσει.
Τώρα για το ασφαλιστικό. Πολλές προσδοκίες καλλιεργήθηκαν από τον Υπουργό, από τη Νέα Δηµοκρατία, από την Κυβέρνηση και από τα µέσα ενηµέρωσης τα φιλικά προς εσάς, που
δόξα τω Θεώ είναι πάρα πολλά, ότι θα υπάρξει µία γενικευµένη
αύξηση των συντάξεων. Πολλοί το προπαγανδίζετε και το λέτε
ότι για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια γίνεται µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση η οποία αυξάνει τις συντάξεις.
Δεν είναι πραγµατικότητα αυτό! Και δεν είναι πραγµατικότητα
γιατί σας αναλύσαµε -και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί µε τίποταότι οι µόνοι που θα δουν αύξηση είναι οι εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι µετά το 2016 πήραν σύνταξη, γιατί υπάρχει η
αναπλήρωση πάνω από τριάντα χρόνια, και αυτοί που τους κόπηκε η επικουρική σύνταξη -κι εδώ εναρµονίζεται µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας- όταν είχαν άθροισµα
κυρίας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ. Διακόσιες πενήντα χιλιάδες συν εβδοµήντα χιλιάδες, τριακόσιες είκοσι
χιλιάδες και το σύνολο των συνταξιούχων είναι δύο εκατοµµύρια
επτακόσιες χιλιάδες. Το ποσοστό, λοιπόν, που θα πάρει αύξηση
είναι πάρα πολύ µικρό σε σχέση µε το σύνολο των συνταξιούχων.
Αντίθετα, εµείς λέµε -και δεν το λέµε αβάσιµα, το λέµε µε στοιχεία- ότι εννιά στους δέκα συνταξιούχους θα υποστούν µείωση.
Πρώτον, γιατί αυτό που εσείς δεν θέλετε να παραδεχθείτε και
σας το λέµε και σας το ξαναλέµε και θα το λέµε µέχρι τέλους της
συζήτησης, κόψατε τελείως τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Βεβαίως
η δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν κλιµακωτή. Δεν λέµε ψέµατα. Ήταν
κλιµακωτή, ολόκληρη µέχρι 500 ευρώ κι από εκεί και πάνω, ποσοστιαία. Όµως, 980 εκατοµµύρια δόθηκαν για αυτήν την δέκατη
τρίτη σύνταξη και δεν ήταν προεκλογικό επίδοµα. Ήταν η δέκατη
τρίτη σύνταξη που εξασφαλίσαµε όταν εξασφαλίστηκε ο δηµοσιονοµικός χώρος, µετά τα αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Επιτροπής, η οποία έδωσε το πράσινο φως ότι υπάρχει
αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος. Βεβαίως αυτά έγιναν πέρυσι.
Στη διαδικασία της ανάπτυξης, προφανώς, και η δέκατη τρίτη
σύνταξη θα αποκαθίστατο κανονικά για όλους και πλήρως.
Εσείς, όµως, συγκρίνετε ανόµοια πράγµατα. Συγκρίνετε το
ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, που έγινε µέσα σε µνηµονιακές
συνθήκες, σε αφόρητες, ασφυκτικές δηµοσιονοµικές συνθήκες,
όπου πράγµατι τα περιθώρια ήτανε πάρα πολύ στριµωγµένα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έγινε µε τον νόµο Κατρούγκαλου, τον οποίον δεν τον έβγαλε αντισυνταγµατικό, στον κορµό
του, το Συµβούλιο Επικρατείας, ήταν µία µεγάλη τοµή ενοποίησης εκατοντάδων ασφαλιστικών ταµείων, τα οποία δεν ήξεραν
από πού ξεκινάνε και πού τελειώνουν.
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Γι’ αυτό ακριβώς υπήρξαν και οι εκκρεµότητες. Κύριε Βρούτση, σταµατήστε να λέτε για ένα εκατοµµύριο εκκρεµότητες,
διότι διάβασα και τις απαντήσεις σας για το ποιες είναι οι εκκρεµότητες. Ακόµα και απλές αιτήσεις ανθρώπων που ενδεχοµένως
θέλουν να µετακινηθούν τις έχετε βάλει στις εκκρεµείς συντάξεις
κι έτσι βγάζετε ένα εκατοµµύριο.
Οι πραγµατικές εκκρεµείς συντάξεις, σύµφωνα µε τα ταµεία,
το είπε και η εισηγήτριά µας, ήταν τον Ιούνιο του 2019 εκατό χιλιάδες. Και σήµερα τις έχετε φτάσει περίπου στις τετρακόσιες
χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όταν θα γίνει ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ -µακάρι να προχωρήσει, εµείς τον είχαµε ξεκινήσει
και καλά κάνετε και συνεχίζετε και θα τελειώσετε πιστεύω εσείςτότε µπορεί να βγαίνουν οι συντάξεις πολύ πιο γρήγορα. Όµως,
αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα σε σχέση µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, το πρόβληµα ότι εννιά στους δέκα θα πληρώσουν 20% παραπάνω εισφορές, είναι πραγµατικότητα. Κανείς δεν µπορεί να το
αµφισβητήσει.
Και το άλλο ζήτηµα -το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό- αφορά
τους ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν υψηλά εισοδήµατα.
Γι’ αυτό σας λέµε ότι όλοι οι νόµοι σας υπηρετούν αυτό που έχει
η νεοφιλελεύθερη λογική και φιλοσοφία µέσα της. Ενισχύω, δηλαδή, τα υψηλά εισοδήµατα, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα εισοδήµατα
είναι ο πυλώνας και η κινητήρια δύναµη της οικονοµίας και όχι ο
κόσµος της εργασίας. Θεωρείτε ότι αυτός ο κόσµος είναι η κινητήρια δύναµη.
Έτσι, λοιπόν, αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελµατίες οι οποίοι
έχουν υψηλά εισοδήµατα, θα µπορούν να πληρώσουν τη χαµηλή
κατηγορία των 220 ευρώ και ταυτόχρονα να έχουν και ιδιωτική
ασφάλιση. Κι έτσι ακριβώς το σύστηµα διολισθαίνει. Και µε την
ενοποίηση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ διολισθαίνει η επικουρική
ασφάλιση για να περάσει σιγά-σιγά στην ιδιωτική ασφάλιση.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και επίσης, θα χάσει πάρα πολύ
σηµαντικούς πόρους από την αποσυσχέτιση εισοδήµατος και
ασφαλιστικών εισφορών. Τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα είναι πάρα πολύ
µειωµένα και θα το δείτε σε λίγους µήνες.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι µας ανησυχεί πως
αυτό το σύστηµα δεν θα είναι βιώσιµο µετά από λίγο χρονικό διάστηµα. Άλλωστε και η αναλογιστική µελέτη λέει ότι θα είναι µικρότερη η συνταξιοδοτική δαπάνη απ’ αυτή που είναι σήµερα.
Ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, -και κλείνω- έχω καταθέσει µία τροπολογία µαζί µε
κάποιους άλλους συναδέλφους για να τακτοποιηθούν επιτέλους
εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, που από χρόνια έχουν
κερδίσει δικαστικές αποφάσεις. Αυτές τις δικαστικές αποφάσεις
νοµίζω ότι πρέπει να τις δικαιώσετε, τακτοποιώντας ουσιαστικά
αυτούς τους ανθρώπους, που αυτήν τη στιγµή υπηρετούν µε
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και που µπορείτε
να κάνετε χρήση να µην υπάρξουν ένδικα µέσα σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο
Υπουργείο Πολιτισµού.
Νοµίζω ότι πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν την τροπολογία. Είναι
µία δίκαιη τροπολογία, που θα µπορέσει να βοηθήσει -καµµιά
εκατοστοί εργαζόµενοι είναι συνολικά, δεν είναι πάρα πολλοί- να
ενταχθούν κανονικά στον πυρήνα των εργαζοµένων του ΕΦΚΑ,
που έχει τόση ανάγκη για να µπορέσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και γρηγορότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θέλω να καταθέσω µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Γι’ αυτό παρεµβαίνω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να διανεµηθούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλοί Υπουργοί
διαχρονικά επιχείρησαν να κάνουν ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
δηλαδή, να νοµοθετήσουν ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο,
ώστε οι επόµενες γενιές να µπορούν να ελπίζουν ότι θα λάβουν
σύνταξη αντίστοιχη µε τις εισφορές που κατέβαλαν και µε τα
χρόνια που εργάστηκαν.
Δυστυχώς, οι προηγούµενες παρεµβάσεις που έγιναν σε ένα
ήδη κατακερµατισµένο ασφαλιστικό σύστηµα αποδείχθηκαν αδύναµες. Και το χειρότερο είναι η τελευταία παρέµβαση. Ο αντισυνταγµατικός νόµος του συνταγµατολόγου -τι ειρωνεία
αλήθεια!- κ. Κατρούγκαλου έγινε καθαρά µε ιδεοληπτικά κριτήρια και έπληξε κυρίως τους µεσαίους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, συνδέοντας άµεσα την
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµά τους. Φτάσαµε να πληρώνουµε το 70% του εισοδήµατός µας σε φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές. Για δε τους συνταξιούχους, αυτοί
είδαν τη σύνταξή τους να εξανεµίζεται ήδη µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα.
Τελικά ο νόµος Κατρούγκαλου, -τον οποίον ακόµη, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζετε να υποστηρίζετε- όχι
µόνο δεν συνέτεινε στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά το αντίθετο. Διατήρησε και επέτεινε τη γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα του ΕΦΚΑ. Ένα νοµοθέτηµα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που δυστυχώς δεν έλυσε προβλήµατα, αντιθέτως τα διόγκωσε. Και έτσι επιβάρυνε την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας µας και έδωσε τη χαριστική βολή στα πιο
παραγωγικά στρώµατα της πατρίδας µας.
Το σύστηµα συντάξεων δεν ήταν βιώσιµο, όπως αποδείχτηκε
από την πρόσφατη αναλογιστική µελέτη και από τις µετρήσεις
που έχουν γίνει, διότι απορροφούσε το 17% του ΑΕΠ, που είναι
το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Το χειρότερο είναι ότι το
60% των δαπανών για το ασφαλιστικό χρηµατοδοτούνταν από
τον κρατικό προϋπολογισµό. Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια είχαµε τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές στην Ευρώπη.
Ο συνδυασµός των παραπάνω δηµιουργούσε εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσµατα στην απασχόληση, την αποταµίευση και τελικά στην καθηµερινότητα των πολιτών. Συνέπεια ήταν να
διογκώνεται όλο και περισσότερο ένα άλλο µεγάλο εθνικό πρόβληµα, το δηµογραφικό. Το ασφαλιστικό αποτελεί τον πλέον
ευαίσθητο και πολυπαραγοντικό µηχανισµό, που αγγίζει τα δύο
εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους και τριάµισι εκατοµµύρια εργαζόµενους. Φτάσαµε να εξαντλούµε τη συζήτηση
κάθε φορά αναζητώντας πόσοι εργαζόµενοι χρειάζονται για να
συντηρηθεί ένας συνταξιούχος. Από εκεί ξεκινούσε το πρόβληµα.
Όλα αυτά σε µία Ελλάδα που προτιµούσε να δίνει επιδόµατα,
-σαν αυτή την κατ’ ευφηµισµό αποκαλούµενη δέκατη τρίτη σύνταξη που δώσατε προεκλογικά, λίγες ηµέρες πριν από τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές- από το να δηµιουργεί
κίνητρα εργασίας για τους νέους µας.
Σήµερα στη χώρα µας όσοι δεν εργάζονται, οι µητέρες, τα παιδιά, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι άνεργοι, είναι διπλάσιοι
απ’ αυτούς που στην πραγµατικότητα εργάζονται. Το 2050 σύµφωνα µε πόρισµα του ΣΕΒ, θα αντιστοιχεί ένας εργαζόµενος σε
κάθε έναν συνταξιούχο. Το παρόν σχέδιο νόµου Βρούτση αποτελεί στα αλήθεια µεταρρύθµιση. Είναι µια θαρραλέα µεταρρύθµιση για τους εξής οχτώ σηµαντικούς λόγους.
Λόγος πρώτος: Είναι το πρώτο σχέδιο νόµου στην ιστορία της
χώρας που συνοδεύεται από δύο αναλογιστικές µελέτες. Η µία
µελέτη είναι της επάρκειας των συντάξεων, την οποία ζήτησε το
Συµβούλιο της Επικρατείας όταν διαπιστώθηκε η απουσία αναλογιστικής µελέτης, που δεν συνόδευε στην πραγµατικότητα τον
νόµο Κατρούγκαλου. Η δεύτερη είναι η πλήρης ειδική αναλογιστική µελέτη για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι
το 2070. Ταυτόχρονα το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας
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έχει εκπονήσει για πρώτη φορά ολοκληρωµένη µελέτη επάρκειας των συντάξεων.
Αυτές κατατέθηκαν πριν τη συζήτηση του παρόντος σχεδίου
νόµου και είναι σε απάντηση όλων των αποριών σας.
Λόγος δεύτερος: Μείζονος σηµασίας είναι το γεγονός ότι
έχουµε το πρώτο ασφαλιστικό σχέδιο νόµου µετά από δέκα χρόνια που δεν προβλέπει µειώσεις των συντάξεων. Αντίθετα θα έχει
αυξήσεις. Ιδιαίτερα ωφεληµένοι θα είναι οι σηµερινοί και οι αυριανοί εργαζόµενοι -οι οποίοι θα έχουν τουλάχιστον τριάντα χρόνια ασφάλισης- οι οποίοι µε το νέο νόµο θα δουν υψηλότερες
παροχές όταν συνταξιοδοτηθούν.
Λόγος τρίτος: Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες υιοθετείται ένα καινοτόµο
και ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής
ασφαλιστικών εισφορών. Θεσπίζονται έξι κατηγορίες εισφορών
αποσυνδεδεµένες από το εισόδηµα, τα έτη ασφάλισης και τον
κατώτατο µισθό. Παρέχεται ευελιξία και ελευθερία σε κάθε
ασφαλισµένο να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών που θα καταβάλλει, το οποίο µάλιστα θα µπορεί να διαφοροποιεί ετησίως
ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα και την προσδοκία
του για µελλοντική σύνταξη.
Λόγος τέταρτος: Είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο στηρίζεται
στην απλότητα, την ευελιξία και την ελευθερία. Αφήνει στο παρελθόν τον νόµο Κατρούγκαλου και δηµιουργεί ένα ελκυστικό
και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα που καλλιεργεί την
ασφαλιστική συνείδηση σε όλους, ενώ παρέχει ειδική µέριµνα
στους πολύτεκνους, τους νέους, τις εργαζόµενες µητέρες και
τους αγρότες. Προστατεύει επιπλέον τις συντάξεις χηρείας,
καθώς και τις ειδικές συντάξεις αναπηρίας.
Λόγος πέµπτος: Η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση κάτω
από την οµπρέλα του νέου ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε
ταχύτερο χρόνο απονοµής συντάξεων, καθώς µέχρι σήµερα για
την απονοµή της κύριας και επικουρικής σύνταξης αλλά και του
εφάπαξ ενός ασφαλισµένου, χρειαζόντουσαν τρεις διαφορετικοί
υπάλληλοι σε τρεις διαφορετικούς φορείς. Μετά την ψηφιοποίηση του συστήµατος δηµιουργούνται ενιαίοι ασφαλιστικοί φάκελοι και έτσι ένας υπάλληλος θα µπορεί να απονέµει και τις τρεις
παροχές, σύνταξη, επικουρική και εφάπαξ.
Λόγος έκτος: Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση στηρίζει τους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν τον εργασιακό τους βίο.
Ειδικά οι πολύτεκνοι και οι γεωργοί συνταξιούχοι θα βλέπουν να
απολαµβάνουν το 100% της σύνταξής τους, ενώ παράλληλα θα
µπορούν να ασκούν και άλλη εργασία. Οι υπόλοιποι θα απολαµβάνουν το 70% της σύνταξής τους.
Λόγος έβδοµος: Λύνεται οριστικά το κενό που δηµιούργησε
το καθεστώς Κατρούγκαλου, όσον αφορά τις εργαζόµενες µητέρες που αποκτούν παιδί. Συγκεκριµένα, ο νόµος Κατρούγκαλου κατάργησε την έκπτωση 50% που υπήρχε για τις εργαζόµενες µητέρες που προβλεπόταν όταν αυτές επέστρεφαν στην
εργασία τους και για έναν χρόνο. Με τον νόµο Βρούτση αυτή η
έκπτωση επανέρχεται για τις µητέρες µετά τον τοκετό τους και
για έναν χρόνο.
Λόγος όγδοος: Για πρώτη φορά δηµιουργείται ενιαίος κανόνας απονοµής εφάπαξ για όλους. Καταργείται ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση αυτοτελούς δικαιώµατος εφάπαξ
και απλοποιείται η διαδικασία απονοµής του. Μεταρρύθµιση, συνεπώς, σηµαίνει παρέµβαση της πολιτείας προς όφελος όλων
των πολιτών, κυρίως µε γνώµονα τις επόµενες γενεές. Η επάρκεια των συντάξεων και η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι πιο επιβεβληµένες από πότε. Το σύστηµα ασφάλισης
της χώρας πρέπει στην πράξη -και όχι στα λόγια- να διέπεται από
τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, αποκαθιστώντας την αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θυµίζω τα λόγια του πρώσου πολιτικού και ευγενή, Φον Μπίσµαρκ πως «η πολιτική είναι η τέχνη
του εφικτού». Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει τα
πάντα εδώ και επτά µήνες για να το επιβεβαιώσει. Με θέληση και
σχέδιο τελικά τα πάντα είναι εφικτά.
Η Ελλάδα που εµείς οραµατιζόµαστε, είναι η Ελλάδα της προόδου, της παραγωγής και της ανάπτυξης για όλους τους πολίτες. Αυτό το σχέδιό µας κάνουµε πράξη.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ, Κούβελα.
Συνεχίζουµε µε Νέα Δηµοκρατία και καλείται στο Βήµα ο Κερκυραίος κ. Στέφανος Γκίκας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση η οποία επιλύει το πρόβληµα της βιωσιµότητας του
ασφαλιστικού συστήµατος, όπως και η αναλογιστική µελέτη
έδειξε, µέχρι το 2070.
Ξεκινάω µε τέσσερις παραδοχές. Πρώτη: όλοι θα θέλαµε να
αυξηθούν όλες οι συντάξεις. Το επιτρέπει αυτό η δηµοσιονοµική
κατάσταση της χώρας; Το επιτρέπουν οι δυνατότητες της
χώρας; Το επιτρέπει το δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε; Όχι. Η Νέα Δηµοκρατία δεν υποσχέθηκε το ακατόρθωτο. Αυτό που κάνουµε κινείται στη σφαίρα του εφικτού.
Δεύτερη παραδοχή: Πριν από µερικά χρόνια, το 2016, ψηφίστηκε ο προηγούµενος νόµος, ο νόµος Κατρούγκαλου. Εγώ δεν
λέω, προσέφερε στο να ενσωµατώσει τα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, είχε πάρα πολλές αγκυλώσεις, πάρα πολλές στρεβλώσεις, πάρα πολλές αντισυνταγµατικές διατάξεις. Ούτως ή άλλως
αναφέρθηκαν εκτενώς προηγουµένως. Αυτά διορθώνονται µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Εγώ θα θυµίσω τις στρεβλώσεις µε τις αναπηρικές συντάξεις, µε τις συντάξεις χηρείας, µε τη διαδοχική
ασφάλιση κ.λπ..
Τρίτον, ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους: Ο νόµος αυτός
συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη. Άρα κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση. Η αναλογιστική µελέτη χρησιµοποιεί στοιχεία από τη EUROSTAT και πρέπει βεβαίως να γίνονται σεβαστά
και αποδεκτά. Δίνει βιωσιµότητα µέχρι το 2070.
Τέταρτον, µιλάµε για τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Δεν θα κουραστώ και εγώ να επαναλάβω ότι δεν υπήρξε δέκατη τρίτη σύνταξη.
Υπήρξε ένα επίδοµα προεκλογικό το οποίο δώσατε, συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 900 εκατοµµύρια ευρώ από 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα ήταν η δέκατη τρίτη σύνταξη. Να είστε βέβαιοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όταν οι δηµοσιονοµικές
ικανότητες της χώρας το επιτρέψουν, όχι µόνον δέκατη τρίτη,
αλλά και δέκατη τέταρτη σύνταξη θα φέρει αυτή η Κυβέρνηση.
Ο νόµος αυτός ψηφιοποιεί το ασφαλιστικό σύστηµα. Μπαίνουµε σε µια νέα εποχή, στην εποχή της ψηφιοποίησης, εξ ου
και το «e» στον ορισµό: e-ΕΦΚΑ, µε το «έψιλον» βέβαια να είναι
«εθνικός». Πλέον οι πολίτες µέσα από µια µοντέρνα διαδικτυακή
πλατφόρµα θα µπορούν να εισέρχονται, να ζητούν πιστοποιητικά
χωρίς πρόβληµα. Το σηµαντικό που φέρνει αυτός ο νόµος είναι
ότι -αν όλα πάνε καλά- µέσα σε λίγους µήνες από σήµερα, την
1η Ιουνίου, θα έχουµε τις πρώτες ψηφιακές συντάξεις. Είναι µια
τεράστια µεταρρύθµιση που βεβαίως θα ευνοήσει όλους τους
Έλληνες.
Ο νόµος προβλέπει καινοτόµο σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών. Δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισµένο να διαλέξει αυτός
το επίπεδο της εισφοράς του. Μπορεί ο οικονοµικός του προγραµµατισµός να µην επιτρέπει µια µεγάλη εισφορά τώρα, όµως
του χρόνου µπορεί να το επιτρέψει. Στην αρχή του χρόνου ο
ασφαλισµένος επιλέγει και µπορεί να αλλάξει το επίπεδο της εισφοράς.
Σε ότι αφορά τους νέους αγρότες και για τους αγρότες, βοηθάει τον αγρότη αυτό το νοµοσχέδιο. Διότι, οι εισφορές σε αυτή
την πολύπαθη κατηγορία συµπολιτών µας είναι χαµηλότερες.
Όσον αφορά στα ποσοστά αναπλήρωσης, από τριάντα µέχρι
σαράντα έτη ασφάλισης ο νόµος αυτός δίνει πράγµατι αυξήσεις.
Βοηθάει για παραπάνω χρόνια εργασίας τους ασφαλισµένους.
Βεβαίως, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχουν διπλά χρόνια ασφάλισης υπάρχει ένας
προβληµατισµός. Ο προβληµατισµός αυτός, κύριε Υπουργέ, σας
έχει τεθεί. Θέλω να πιστεύω ότι σε επόµενο νοµοσχέδιο και εφόσον οι δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας το επιτρέπουν αυτό
θα διορθωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι των Ενόπλων
Δυνάµεων οι οποίοι αποστρατεύτηκαν παρά τη θέλησή τους στα
τριάντα τρία, τριάντα τέσσερα, τριάντα πέντε χρόνια και δεν δι-
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καιούνται αυτή τη στιγµή, µε τον νόµο αυτόν, πλήρη σύνταξη.
Είναι κάτι, όµως, το οποίο µπορούµε να το δούµε -εφόσον η πλήρης είναι στα σαράντα έτη ασφάλισης- τους επόµενους µήνες,
τα επόµενα χρόνια της θητείας µας.
Βεβαίως, γίνεται αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων
σε όσους συνταξιούχους µειώθηκαν το 2016, επειδή το άθροισµα
κύριας και επικουρικής υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ. Είναι µια επίσης σηµαντική προσθήκη που βοηθάει πάρα πολλούς συµπολίτες µας συνταξιούχους.
Έρχοµαι τώρα σε ένα θέµα που είναι οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι. Πολύ σωστά κάνετε και µε τον νέο νόµο δίνετε τη δυνατότητα να δουλέψει ένας συνταξιούχος και να πάρει το 70% της
σύνταξής του. Βεβαίως, για τους εργαζόµενους συνταξιούχους
στον δηµόσιο τοµέα βάζετε ένα ηλικιακό όριο, το εξηκοστό δεύτερο έτος. Βεβαίως, έχετε κάνει βελτιώσεις σε αυτό. Υπάρχει µια
µεταβατική περίοδος και είναι σηµαντική.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω υπ’ όψιν ότι ειδικά για τα Σώµατα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάµεις, τους
συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που µέσο όρο αποστρατεύονται στα πενήντα τρία χρόνια, παρά τη θέλησή τους, µέχρι
τα εξήντα δύο είναι περίπου οκτώ µε εννιά χρόνια παραγωγικά.
Ειδικά σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων δεν δίνετε τη
δυνατότητα -εφόσον αναστέλλεται πλήρως η σύνταξη- να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Πιστεύω ότι και πάλι εφόσον οι δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας
το επιτρέψουν, θα αρθεί αυτό, διότι συνιστά πράγµατι µια αντιµετώπιση που δεν είναι ορθή.
Αυτή η µεταρρύθµιση την οποία φέρνετε είναι µια σηµαντική
µεταρρύθµιση, µια µεταρρύθµιση η οποία µας περνάει σε µια
άλλη εποχή, την ψηφιακή εποχή. Βοηθάτε τον πρωτογενή τοµέα.
Δίνετε σηµαντικές ευκολίες στους ελεύθερους επαγγελµατίες,
στους αυτοαπασχολούµενους, στους αγρότες και νοµίζω ότι µας
πάει πράγµατι σε µια νέα εποχή.
Γι’ αυτό καλώ τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε. Συνεχίζουµε µε Νέα Δηµοκρατία και µε τον Καστοριανό
κ. Ζήση Τζηκαλάγια.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εµείς, ολόκληρη η
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, είµαστε σήµερα
ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο θα γράψει ιστορία. Αποτελεί τοµή για τις σηµερινές και τις
αυριανές γενιές, για τους σηµερινούς εργαζόµενους και τους
συνταξιούχους. Αποτελεί µία µεγάλη µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία
στην οποία βρίσκονται οι συνάδελφοί του ΣΥΡΙΖΑ. Τον τελευταίο
καιρό όχι µόνο γιατί εξουδετερώνουµε τα πολιτικά τους επιχειρήµατα, όχι µόνο γιατί αποκαλύπτουµε τα ψέµατά τους, όχι µόνο
γιατί κονιορτοποιούµε τους τακτικισµούς τους αλλά -ας µου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση- αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τον
τελευταίο καιρό σας πηγαίνουµε τρένο. Το λέω αυτό µε την έννοια ότι η πορεία της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας το τελευταίο επτάµηνο θυµίζει την υπερταχεία, την πιο καλή γραµµή
στο σιδηροδροµικό δίκτυο Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την
πορεία ατµοµηχανή αποτελεί ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης
Βρούτσης, ιδιαίτερα για τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ο συνταξιούχος στις ράγες ενδιάµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτο,
σας παρακαλώ.
Σας παρακαλώ, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Το λέω αυτό, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον Υπουργό Εργασίας γιατί πρώτη φορά έρχεται µια
πλήρης αναλογιστική µελέτη. Αυτό δεν έγινε ποτέ µέχρι σήµερα.
Διά της αδιαµφισβήτητου κύρους Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
από την µία µεριά και από την άλλη διά της µελέτης του αδιαµφισβήτητου επίσης κύρους του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών αποδεικνύεται ότι διασφαλίζεται η επάρκεια των συντάξεων.
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Ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόµος Κατρούγκαλου του 2016 συσσώρευσε πολλά δεινά για τους Έλληνες πολίτες, εργαζόµενους
και συνταξιούχους. Αυτά τα πληρώνουν οι συµπολίτες µας αυτά
τα χρόνια που ταλαιπωρούνται να πάρουν τις συντάξεις τους
δύο, τρία και τέσσερα χρόνια. Και κατέπεσε ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ
τρεις φορές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Γιατί κρίθηκε αντισυνταγµατικός, επειδή δεν είχε αναλογιστική µελέτη.
Τα ψέµατα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται λέγοντας ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη µειώνεται κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι
ψέµα γιατί από τον προϋπολογισµό µας φαίνεται ότι το 0,5% του
ΑΕΠ είναι διασφαλισµένο ότι πάει στη συνταξιοδοτική δαπάνη.
Να µην ξαναπούµε κι αναλύσουµε για τη δέκατη τρίτη σύνταξη
που ήταν ένα προεκλογικό επίδοµα κάτω από 1 δισεκατοµµύριο.
Ενώ µια πραγµατική µηνιαία σύνταξη στοιχίζει πάνω από 2 δισεκατοµµύρια.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαµβάνοµαι ότι έχετε πρόβληµα πολιτικής ταυτότητας. Γι’ αυτό είστε µια συνεχής άρνηση.
Δεν έχετε πρόταση. Σας καλώ, λοιπόν, να το σκεφτείτε µέχρι την
Πέµπτη, να έρθετε σε αυτό το τρένο, την υπερταχεία της προόδου και του ορθολογισµού και να ψηφίσετε. Στο τέλος θα είναι
τιµητικό για σας και για το µέλλον σας να ψηφίσετε την πρόταση
της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησής µας.
Έτσι, λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έχουµε επιτέλους ένα
δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης σταθερό και µακροχρόνιο. Μεγάλη τοµή είναι ότι διασφαλίζουµε την εργασία και την
παραγωγικότητα. Μετά τα τριάντα χρόνια εργασίας θα είναι πλήρης η ανταποδοτικότητα. Αυτό αφορά όλους τους εργαζόµενους
από το 2016 και µετά. Καµµιά σύνταξη δεν θα είναι µειωµένη.
Όλες θα είναι αυξηµένες.
Το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από τρία γνωρίσµατα: την
απλότητα, την ελευθερία και την ευελιξία. Έχουν τη δυνατότητα
οι πολίτες να επιλέξουν. Οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες
από επτά κατηγορίες, οι αγρότες από έξι κατηγορίες. Αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Έχει τέσσερα χαρακτηριστικά: τις εισφορές, τις συντάξεις, τη φιλοσοφία της αλλαγής µε
την ανταποδοτικότητα και όσον αφορά το οργανωτικό, το eΕΦΚΑ.
Να µην µιλήσω κι εγώ για την κατώτερη κατηγορία ότι από 185
ευρώ πάει στα 210 ευρώ. Κατέπεσε κι αυτό. Δήθεν χάνουν οι εργαζόµενοι 427 ευρώ τον χρόνο. Ναι, χάνουν από τις εισφορές
αλλά κερδίζει στο τέλος ο ασφαλισµένος, ο εργαζόµενος. Σηµασία έχει πόσα µένουν στην τσέπη. Όταν φροντίσαµε από 1-12020 και οι φορολογικοί συντελεστές στα χαµηλά εισοδήµατα
ως 10.000 ευρώ έχουν πάρει από το 22% στο 9%, καταλαβαίνετε
ότι υπάρχει κέρδος. Σε βάθος χρόνου κανένας δεν θα είναι χαµένος. Όλοι θα είναι κερδισµένοι. Θα υπάρχει το κίνητρο της
συµµετοχής στην εργασία. Όσο δίνει κανείς περισσότερες εισφορές, τόση περισσότερη σύνταξη θα πάρει.
Δίνουµε την έµφαση που ταυτίζεται µε την ιδεολογική µας φιλοσοφική διάσταση ότι για µας το πιο δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, η εµπροσθοφυλακή, το πρόταγµα είναι οι
αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι επιστήµονες. Σ’ αυτούς
δίνουµε κίνητρα να δουλέψουν παραγωγικά.
Σηµαντικό είναι πως στο νοµοσχέδιο διασφαλίζεται η ενοποίηση, διοικητική και οργανωτική στην κύρια σύνταξη της επικουρικής και του εφάπαξ. Μειώνουµε από τα εβδοµήντα πέντε στα
πενήντα ηµεροµίσθια για να έχει κάποιος ασφαλιστική ικανότητα
και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες το κατεβάζουµε στους
δυο µήνες. Στις εργαζόµενες µητέρες δίνουµε έκπτωση 50% στις
εισφορές.
Τέλος, όσον αφορά στην εργασία µετά την συνταξιοδότηση,
εµείς θέλουµε οι υγιείς συµπολίτες µας που βγαίνουν στη σύνταξη να δουλεύουν. Για µεν τους αγρότες και πολύτεκνους διασφαλίσουµε πως µπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν
παίρνοντας το 100% της σύνταξης. Για δε όλους τους υπόλοιπους, ενώ µέχρι τώρα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ διατηρούσαν το
40% της σύνταξης, εµείς το κάνουµε 70%. Εµείς είµαστε η παράταξη που θέλουµε την εργασία και την παραγωγικότητα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταντήσει οι Έλληνες πολίτες όλα τα προηγούµενα χρόνια, όταν γνώριζαν ότι
ακόµα κι αν εργαστούν, θα πήγαινε για φόρους και ασφαλιστικές
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εισφορές από το 70% έως 90% των κερδών τους, προτιµούσαν
ή να µη δουλεύουν ή να φοροδιαφεύγουν. Εµείς θέλουµε να τονώσουµε την εργασία, την παραγωγικότητα. Αυτό γίνεται µειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, τις ασφαλιστικές
εισφορές, αλλά ταυτόχρονα χτυπάµε την παράνοµη εργασία, γι’
αυτό και προβλέπουµε ποινή δώδεκα συντάξεων σε όποιον συνταξιούχο συνεχίζει να εργάζεται αλλά χωρίς να είναι δηλωµένος.
Είµαστε περήφανοι για αυτό το νοµοσχέδιο γιατί δίνει ανάπτυξη και προοπτική κυρίως στις σηµερινές και τις αυριανές γενιές της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τα όµορφα Δωδεκάνησα.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει και µε την κατάθεση του παρόντος νοµοσχεδίου από τον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Βρούτση,
αυτό που κάνει µε συνέπεια από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Να τιµά τις δεσµεύσεις απέναντι στον ελληνικό
λαό, να τηρεί όσα υποσχέθηκε για µια επιστροφή στην κανονικότητα, για µία επιστροφή στην ουσιαστική ανάπτυξη της οικονοµίας, για την απελευθέρωση µέσω των νοµοθετικών
πρωτοβουλιών µας, των υγιών δυνάµεων του τόπου, των Ελλήνων και Ελληνίδων που θέλουν µε τη δραστηριότητά τους και την
εργασία τους να παράγουν πλούτο, που θέλουν να δηµιουργούν,
να προσφέρουν και να απολαµβάνουν, όταν έρθει η ώρα τους
κόπους µιας ζωής. Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά µας µε
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς πιστεύουµε στη δηµιουργικότητά του ελληνικού λαού,
πιστεύουµε στην επιχειρηµατικότητα, πιστεύουµε στη δηµιουργία επιπλέον πλούτου. Και η δηµιουργία πλούτου, δηµιουργεί περισσότερο εισόδηµα για όλους, δηµιουργεί καλύτερες και
καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας, οι οποίες ενισχύουν µε
τη σειρά τους το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας.
Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής µας αυτή είναι η ουσία της
προσέγγισής µας για την ανάπτυξη του τόπου µας. Και αυτή η
φιλοσοφία µας τιµήθηκε από τον ελληνικό λαό στις 7 Ιουλίου. Γι’
αυτό και µε το παρόν νοµοσχέδιο τιµάµε για µια ακόµα φορά την
εµπιστοσύνη του.
Επιτρέψτε µου εδώ να συγκρίνω κι εγώ µε τη σειρά µου, τι είχε
συµβεί στο πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και
τι συµβαίνει τώρα µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το διαπίστωσα και στη
συζήτηση που είχαµε στις αρµόδιες επιτροπές, το παρατηρώ και
στη γενικότερη αντιπολιτευτική σας τακτική. Κάνετε σαν να µην
είχατε κυβερνήσει τη χώρα τεσσεράµισι χρόνια, κάνετε σαν να
µην είχατε φέρει τα capital controls, κάνετε σαν να µην υπήρξατε
ποτέ ως τώρα κυβέρνηση αυτού του τόπου. Όµως, ευτυχώς για
όλους µας, θυµάται και θυµάται πολύ καλά ο ελληνικός λαός και
σας οδήγησε στα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Ποια είναι η πραγµατικότητα όσων ακούγονται, σε σχέση µε
την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του Υπουργείου Εργασίας και
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας; Δύο παρατηρήσεις: Η
πρώτη είναι ότι η πλειοψηφία των φορέων που ακούσαµε στις
συνεδριάσεις των επιτροπών ήταν θετική προς το νοµοσχέδιο.
Είναι από τις λίγες φορές που οι φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν
τµήµατα της κοινωνίας µας, θεωρούν ότι το νοµοσχέδιο είναι θετικό, ότι είναι ένα βήµα µπροστά. Και εµείς, η Νέα Δηµοκρατία
έχουµε πει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες ότι θέλουµε να
πάµε την Ελλάδα µπροστά.
Η δεύτερη είναι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το
µόνο που βρίσκει να επισηµάνει είναι ότι το νοµοσχέδιο έχει ταξικό πρόσηµο. Ειλικρινά, πιστεύω ότι αυτή η επιχειρηµατολογία
έχει κουράσει µέσα στη γενικότητά της και αν θέλετε και τη
γνώµη µου δεν αποδίδει και αντιπολιτευτικά. Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ουσιαστική µεταρρύθµιση. Ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγµατικότητα και οδηγεί σε ένα δίκαιο µε κοινωνικό
πρόσηµο και το κυριότερο, βιώσιµο ασφαλιστικό.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα εξέρχεται µιας βαθιάς
οικονοµικής κρίσης και πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για να επανέλθει η εµπιστοσύνη µεταξύ κράτους και πολιτών. Η πραγµατικότητα είναι ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο, όπως
είπε και ο Υπουργός κ. Βρούτσης στις επιτροπές, αποκαθίσταται
αυτή η εµπιστοσύνη. Και στο ερώτηµα όλων των εργαζοµένων
για το αν θα πάρουν σύνταξη όταν θα έρθει η ώρα, το παρόν νοµοσχέδιο απαντά αναµφίβολα «ναι». Αυτή είναι η ουσία, αυτή
είναι η ανάταση της ψυχολογίας των εργαζοµένων αυτής της
χώρας, αλλά και των συνταξιούχων της.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι το πρώτο στο οποίο ο Υπουργός
Εργασίας καταθέτει την αναλογιστική µελέτη. Περιέχει ρυθµίσεις
που λύνουν στρεβλώσεις, που λύνουν προβλήµατα. Θα µπορούσα να κάνω κριτική στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που εκείνος επέβαλε και τα προβλήµατα που
δηµιούργησε, αλλά οφείλουµε να κοιτάµε το παρόν και το µέλλον. Η ουσία είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι το πρώτο στο
οποίο προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις, ιδιαίτερα για τους
σηµερινούς και αυριανούς εργαζόµενους της χώρας, που θα
έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης και πάνω, οι οποίοι µε τον νέο
νόµο θα δουν υψηλότερες παροχές όταν συνταξιοδοτηθούν.
Λαµβάνει µέτρα, ώστε να µπορούν και οι συνταξιούχοι που θέλουν να εργαστούν, να το κάνουν, διατηρώντας µέρος της σύνταξης τους και να επιδιώκουν να δουλεύουν υπό νόµιµο
καθεστώς και όχι στη µαύρη εργασία.
Το νέο σύστηµα, για τους µισθωτούς δηλαδή και τους ελεύθερους επαγγελµατίες γίνεται πιο ευέλικτο, πιο δίκαιο και πιο
αποδοτικό, ενώ τηρείται και η συνταγµατική νοµιµότητα, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών θα είναι
προφανώς ευνοηµένη από τον συνδυασµό των ασφαλιστικών και
φορολογικών ρυθµίσεων, που έχει προωθήσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κάθε νέος ελεύθερος επαγγελµατίας θα έχει για
πέντε χρόνια µειωµένες εισφορές, χωρίς να απαιτείται να επιστρέψει τη διαφορά των µειωµένων εισφορών, όπως απαιτούσε
ο νόµος Κατρούγκαλου. Έτσι, δίνεται ουσιαστικό κίνητρο για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία πλούτου.
Τέλος, κάτι πολύ σηµαντικό: η ασφαλιστική µεταρρύθµιση στηρίζει τις εργαζόµενες µητέρες. Με διάταξη νόµο και όχι µε εγκύκλιο, λύνεται οριστικά το κενό νόµου που δηµιούργησε ο νόµος
Κατρούγκαλου στις εργαζόµενες µητέρες, που αποκτούν παιδί
και τις µειωµένες κατά 50% εισφορές τους. Η διάταξη αφορά εργαζόµενες µητέρες µε έµµισθη σχέση εργασίας είτε αυτοαπασχολούµενες
είτε
ελεύθερους
επαγγελµατίες
είτε
απασχολούµενες στον αγροτικό τοµέα.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι το παρόν νοµοσχέδιο προχωρά σε ουσιαστική εξυγίανση του ασφαλιστικού µας συστήµατος και µε τις διατάξεις του για τον e-ΕΦΚΑ αναµένεται να
εξυπηρετήσει τους ασφαλισµένους αυτής της χώρας, όπως τους
αρµόζει, Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι επί δικής σας υπουργίας
είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες ψηφιοποίησής του.
Θα ήθελα απλώς εδώ να επισηµάνω και κλείνω την οµιλία µου,
ότι θα πρέπει να δούµε το ζήτηµα της λειτουργίας των τοπικών
διοικητικών επιτροπών, για την εξέταση ζητηµάτων του ΕΦΚΑ.
Λόγω της νησιωτικότητας και της εδαφικής ασυνέχειας, ίσως θα
πρέπει να δούµε το γεγονός ότι µόνο µία διοικητική επιτροπή για
τα Δωδεκάνησα δεν επαρκεί, όπως προβλέπεται από το προεδρικό διάταγµα 8 του 2019. Είναι κάτι που θα πρέπει να µας
απασχολήσει. Θα πρέπει να δούµε, πάλι για τον ίδιο λόγο, την
αναβάθµιση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο
ως αποκεντρωµένο τµήµα, όπως και την αναβάθµιση του καταστήµατος ΕΦΚΑ στη Λέρο σε τοπικό υποκατάστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε ολόψυχα το παρόν
νοµοσχέδιο. Το στηρίζουµε ολόψυχα γιατί ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της χώρας µας, στις ανάγκες των ανθρώπων που εργάζονται και δηµιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ και µήνες
είµαστε µάρτυρες ενός µπαράζ δηµοσιευµάτων και παρουσίας
του κυρίου Υπουργού σε όλα τα κανάλια. Τι έλεγε αυτή η επικοινωνιακή πληµµυρίδα; Ότι η Νέα Δηµοκρατία θα αυξήσει επιτέλους τις συντάξεις των συνταξιούχων. Πολλοί συνταξιούχοι το
πίστεψαν και ξέρετε, πολλοί πιστεύουν ότι τους επόµενους µήνες
θα δουν αυξήσεις στα πορτοφόλια τους. Υποθέτω ότι και ο κ. Αυτιάς, που σας φιλοξένησε τόσες φορές το έχει πιστέψει και
αυτός.
Το ερώτηµα είναι: τι θα τους απαντήσετε τώρα που θα δουν
ότι όλα αυτά ήταν ένα τεράστιο ψέµα; Και από πού προκύπτει
αυτό; Μα, από την αναλογιστική µελέτη που εσείς καταθέσατε,
η οποία λέει πολύ απλά ότι για τα επόµενα είκοσι χρόνια, κάθε
χρόνο η µέση σύνταξη θα βαίνει µειούµενη. Ο ίδιος ο κ. Βρούτσης µε την σπουδαία αναλογιστική µελέτη που µας κατέθεσε,
παραδέχεται ότι θα µειωθεί η σύνταξη κάθε χρόνο για τα επόµενα είκοσι χρόνια. Άρα ψέµατα οτιδήποτε έλεγε για αυξήσεις.
Ο ελληνικός λαός βέβαια έχει καταλάβει ότι όποτε η Νέα Δηµοκρατία δηµιουργεί ένα αφήγηµα το τελευταίο διάστηµα -και πριν
τις εκλογές και µετά- πρέπει να προσέχει. Γιατί όπου ακούς, λέει,
πολλά κεράσια, κράτα και µικρό καλάθι. Έτσι λέει ο ελληνικός
λαός. Αυτή είναι η τακτική της Νέας Δηµοκρατίας. Πράγµατι
άκουσα από έναν συνάδελφο ότι θα γράψει ιστορία αυτό το νοµοσχέδιο. Ναι, είναι το µόνο νοµοσχέδιο µε τη βούλα, που δηλώνει τη µείωση των συντάξεων τα επόµενα χρόνια. Γιατί η Νέα
Δηµοκρατία δεν είναι απλά µια Κυβέρνηση που διαστρεβλώνει,
προπαγανδίζει. Είναι µια Κυβέρνηση, η οποία ταυτόχρονα εξαπατά, αλλά και συναλλάσσεται, γιατί η ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας συναλλάσσεται µε την εργοδοσία για να καταργήσει
συλλογικές συµβάσεις, συναλλάσσεται µε την εργοδοσία για να
µην δικαιολογούνται οι απολύσεις, συνεργάζεται µε την εργοδοσία για να µειώνει όσο µπορεί περισσότερο τους µισθούς, διότι
και ο κ. Στουρνάρας επιβεβαίωσε ότι το αναπτυξιακό σχέδιο της
Νέας Δηµοκρατίας οδηγεί σε µείωση των µισθών. Αυτά είναι
facts, δεδοµένα τα οποία είναι γραµµένα.
Μάλιστα, ο κ. Βρούτσης δεν έχει ιερό και όσιο, διότι φθάνει να
εξαπατά µε ένα θέµα το οποίο είναι ζωή για τους συνταξιούχους.
Δεν µιλάµε για ανθρώπους που µπορούν να µπουν στην αγορά,
να δουλέψουν, να διεκδικήσουν το µέλλον τους, να σπουδάσουν.
Μιλάµε για τους γονείς µας, για τους παππούδες µας που εξαρτάται η επιβίωσή τους από τη σύνταξη. Η Νέα Δηµοκρατία που
δεν έχει ιερό και όσιο παίζει και µε τις συντάξεις των συνταξιούχων. Αυτό δεν έκανε εξάλλου µε την ανάπτυξη του 4%; Αυτό δεν
έκαναν τα πλεονάσµατα που τάχα θα τα µείωνε; Αυτό δεν έκανε
µε τις µπουλντόζες στο Ελληνικό; Αυτό δεν έκανε µε το προσφυγικό;
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που φέρατε εδώ πριν
λίγο καιρό, χωρίς να το ξέρουν οι τοπικές κοινωνίες, µε την παράταση που πήρατε για την εβδοµαδιαία διαπραγµάτευση του
κ. Μηταράκη τι κάνατε τελικά; Ξέρετε ότι ο περιφερειάρχης
βγήκε και είπε ότι δεν τον πήρε κανείς από την Κυβέρνηση µία
εβδοµάδα και ζήτησαν παράταση και τώρα έστειλαν την καταστολή τα ΜΑΤ εναντίον των νησιωτών, όπως τα στέλνουν και
εναντίον των προσφύγων, γιατί η Νέα Δηµοκρατία λειτουργεί εις
βάρος και των Ελλήνων και των προσφύγων, εις βάρος όλων και
όλων των συνταξιούχων;
Αυτό ακριβώς γίνεται και σε αυτό το νοµοσχέδιο. Βεβαίως, ο
κ. Βρούτσης είναι γνωστός. Είναι αυτός ο οποίος το 2012 κατήργησε µε νόµο και το επίδοµα Χριστουγέννων και το επίδοµα
Πάσχα και το επίδοµα αδείας στις συντάξεις. Το δώρο εννοώ, τα
δύο δώρα και το επίδοµα. Και βέβαια είναι γνωστός, διότι αυτός
έφερε τον υποκατώτατο για τους νέους, είναι γνωστός διότι ο
ίδιος ψήφισε τη δέκατη τρίτη σύνταξη ως µόνιµο µέτρο εδώ και
τώρα διατείνεται ότι αυτό είναι ψέµα. Δηλαδή, η δική του ψήφος,
η ψήφος του σηµερινού Υπουργού λέει ότι ήταν ψέµα. Όµως, η
δήλωση του κ. Μητσοτάκη στην έκθεση ότι θα παραµείνει η δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν κι αυτό ψέµα;
Υπάρχει και ένα ερώτηµα: Πώς θα µπορέσει ο Έλληνας πολίτης να εµπιστευτεί µια Κυβέρνηση που σήµερα αποδεικνύεται
εδώ στην Ολοµέλεια ότι ο Πρωθυπουργός της λέει ψέµατα; Διότι
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στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι θα παραµείνει η δέκατη τρίτη σύνταξη και σήµερα έρχεται εδώ και την
καταργεί.
Και µε µια δηµιουργική λογιστική έρχεται να µας πει ότι θα πάρουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι. Ας δούµε πώς. Με 200 εκατοµµύρια λιγότερα στον προϋπολογισµό; Από πού; Θα γεννήσετε
χρήµα; Πώς; Έχετε µήπως βελτιώσει τους ελέγχους για να καταπολεµήσετε την εισφοροδιαφυγή; Μήπως εσείς δεν είσαστε
αυτοί που παραδώσατε ένα ασφαλιστικό σύστηµα, αν δεν κάνω
λάθος, µε εννιακόσιους πενήντα διαφορετικούς τρόπους υπολογισµού σύνταξης στο ΙΚΑ, µε πολλή µαύρη εργασία, µε εισφοροδιαφυγή, µε πρόβληµα βιωσιµότητας έτσι ώστε να µην έχει
εξασφαλισµένο δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα η Ελλάδα το
2015; Διότι αυτά ήρθε να διορθώσει ο νόµος Κατρούγκαλου. Ας
µην τα ξεχνάµε όλα αυτά.
Όµως τη δέκατη τρίτη σύνταξη την οποία κόβεται, την κόβεται
ολόκληρη από οκτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους και σε ένα µεγάλο ποσοστό από ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους. Δηλαδή δίνετε µία µικρή αύξηση, γιατί θα δοθεί
πιθανά, σε όσους έχουν πάνω από 3.500 ευρώ σταθερή αµοιβή
µηνιαία τα τελευταία τριάντα χρόνια. Πόσοι είναι αυτοί; Είναι
κάτω από το 2% των συνταξιούχων και στο υπόλοιπο 98% θα µειωθούν οι απολαβές της σύνταξης. Αυτό είναι το ποσοστό. Πάνω
από 90%.
Εγώ θεωρώ ότι τα νούµερα, κύριε Τσακαλώτο, είναι πάνω από
90% των ανθρώπων που σε ετήσια βάση θα δουν να µειώνονται
οι συντάξεις τους.
Ερχόταν βέβαια στα γνωστά κανάλια στα οποία τριγυρνούσε
ο κ. Βρούτσης -µε προτιµήσεις βέβαια, γιατί άκουσα κανάλια να
τον κατηγορούν ότι έδωσε το νοµοσχέδιο ως non paper σε κάποιους φίλους του και όχι σε όλους τους δηµοσιογράφους, γιατί
κι εκεί κάνει διακρίσεις η Νέα Δηµοκρατία, ξέρετε, αυτό το χούι
της Δεξιάς να κάνει διακρίσεις εις βάρος των πολιτών δεν το ξεπερνάει ποτέ, ακόµα και στους δηµοσιογράφους κάνει διακρίσεις- και έλεγε ότι θα έχουν ένα άλλο «µαξιλάρι» οι συνταξιούχοι
για να δικαιολογήσει το κόψιµο της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Μιλούσε για ένα κοινωνικό εργαλείο, έναν µηχανισµό στήριξης,
ο οποίος δεν ήρθε ποτέ. Συζητιόταν, λέει, στη διαβούλευση, αλλά
κόπηκε και αυτός. Γι’ αυτό δεν έχω ακούσει µια αιτιολογία.
Ποιο είναι όµως το αντίστοιχο αποτύπωµα στις εισφορές; Και
αυτό µε ενδιαφέρει και προσωπικά γιατί εγώ, κύριε Σιµόπουλε,
και ελεύθερος επαγγελµατίας υπήρξα για δεκαετίες και πλήρωνα
εισφορές. Έρχεται λοιπόν στους µηχανικούς να αυξήσει τις εισφορές για πάνω από το 90% των εργαζοµένων. Προσέξτε, των
ελεύθερων επαγγελµατιών. Προσέξτε ποιος: Η Νέα Δηµοκρατία
που έλεγε ότι είναι το κόµµα της µεσαίας τάξης και θα βοηθήσει
µε τη µείωση των εισφορών στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κοµµάτι
της κοινωνίας, τους µηχανικούς, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έρχεται τώρα και δηµιουργεί κλάσεις, που είναι άδικο, και
αυξάνει τις εισφορές στο 90% των µηχανικών βοηθώντας αυτούς
που παίρνουν 50.000, 60.000, 70.000 εισόδηµα. Ναι, πιθανά σε
αυτούς µειώνεται η εισφορά.
Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα όµως; Δεν θα ωφεληθούν διότι
αυτοί θα φύγουν από το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα, θα πάνε
σε ένα παράλληλο ιδιωτικό σύστηµα, θα αδυνατήσουν δύο
φορές το ασφαλιστικό διότι και έσοδα δεν θα έχουµε για όλη την
κοινωνία, για όλους τους ασφαλιζόµενος, για όλους συνταξιούχους µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται µε αυτή την επιλογή και η
σύνταξη των επόµενων γενεών η οποία πιθανόν µε τις πολιτικές
του κ. Βρούτση θα οδηγηθεί ακόµα περισσότερο στα τάρταρα.
Αυτό είναι ουσιαστικά το νοµοσχέδιο το οποίο µας φέρνει σήµερα. Και ως προς τις εξαγγελίες, εντάξει, «ώδινεν όρος και έτεκεν µυν», αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα
ανατραπεί στην πράξη και από την επόµενη κυβέρνηση της Αριστεράς, αλλά και από την κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας προσεκτικά το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας µου έρχεται στο
µυαλό µία µόνο λέξη: Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για όλους, µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες, συνταξιούχους.
Η Κυβέρνηση σήµερα αποκαθιστά το αίσθηµα δικαίου των εργαζοµένων βάζοντας στο επίπεδο του ασφαλιστικού συστήµατος
την απλότητα, την ευελιξία και πάνω από όλα την ανταποδοτικότητα. Με απλά λόγια οι υψηλές εισφορές θα δίνουν πλέον και
υψηλότερες συντάξεις και οι σηµερινοί συνταξιούχοι για πρώτη
φορά µετά από δώδεκα σχεδόν χρόνια δεν θα δουν νέες µειώσεις στις συντάξεις τους.
Φέρνουµε, λοιπόν, σήµερα έναν νόµο όχι µόνο δίκαιο, αλλά και
πολύ καλά µελετηµένο. Τέρµα οι ερασιτεχνισµοί του παρελθόντος. Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνοδεύεται από την απαραίτητη αναλογιστική µελέτη και από µία επιπλέον µελέτη για τη
βιωσιµότητα του συστήµατος µέχρι το 2070 από το ΟΠΑ.
Επιπλέον, γίνεται ξεκάθαρο ότι η σηµερινή Κυβέρνηση επιµένει στη νοµιµότητα και όχι στις προφάσεις νοµιµότητας. Όλοι θυµόµαστε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι ήταν η κάθε λέξη του
Συντάγµατος και µετά άρθρο προς άρθρο ξηλωνόταν ο νόµος
του κ. Κατρούγκαλου στα δικαστήρια της χώρας ως αντισυνταγµατικός και εκείνοι ταυτόχρονα κορόιδευαν τους ελεύθερους
επαγγελµατίες όταν δίκαια διαµαρτύρονταν για την αντισυνταγµατικότητα εκείνου του άδικου νόµου.
Σήµερα δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται για ακόµα µια φορά
απέναντι, απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην ευθύνη για τη
χώρα, απέναντι στο µέλλον των σηµερινών εργαζοµένων αλλά
και των συνταξιούχων.
Μια από τις µεγάλες καινοτοµίες του νοµοσχεδίου είναι η
ελευθερία της επιλογής. Πρόκειται για µια ελευθερία που αντικατοπτρίζει απόλυτα την ιδεολογία µας. Ναι, θέλουµε κράτος
που µεριµνά για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αδύναµους, χωρίς όµως να βάζει εµπόδια σε όσους θέλουν να δηµιουργήσουν και να προσπαθήσουν ακόµα περισσότερο.
Σεβόµαστε το γεγονός λοιπόν ότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εργαζόµενος έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικό σχεδιασµό για το δικό του µέλλον.
Οι έξι λοιπόν ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες είναι ελεύθερης επιλογής και ο καθένας θα επιλέγει µε βάση τον προγραµµατισµό του. Στο εξής λοιπόν όλοι θα
γνωρίζουµε εκ των προτέρων τι θα µας περιµένει στο µέλλον.
Ας πάρουµε λοιπόν ένα απλό παράδειγµα: Ένας ελεύθερος
επαγγελµατίας µε ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα 25.000 ευρώ, σήµερα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 5.000 ευρώ ετησίως.
Στο εξής λοιπόν θα εξοικονοµεί 3.000 ευρώ τον χρόνο, αν επιλέγει τη χαµηλότερη κατηγορία και αν επιλέξει υψηλότερη και πάλι
θα βγαίνει κερδισµένος κατά περίπου 2.000 ευρώ κάθε χρόνο.
Και ως νέος, κύριε Βρούτση, χαίροµαι ιδιαίτερα που το Υπουργείο Εργασίας κάνει πράξη αυτό που όλοι συζητάµε εδώ και χρόνια. Οι µειωµένες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους χωρίς επιστροφή της διαφοράς που θα τους προκύψει στο µέλλον θα
δώσει µεγάλη ανάσα στους νέους.
Στην ουσία, λοιπόν, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα, χωρίς διακρίσεις. Και
αυτή η µεταρρύθµιση µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
στην ανάσχεση της φυγής των νέων επιστηµόνων από την πατρίδα στο εξωτερικό.
Επίσης, η σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των
µισθωτών θα δώσει επιτέλους ανάσα στο οικογενειακό εισόδηµα.
Η µη επιβάρυνση της παράλληλης ασφάλισης των µισθωτών,
εφόσον καλύπτεται το ελάχιστο της δεύτερης κατηγορίας, διευκολύνει τη µεγαλύτερη παραγωγικότητα που είναι και το ζητούµενο της οικονοµίας µας.
Δεν θα τιµωρείται στο εξής όποιος επιθυµεί να εργαστεί περισσότερο. Με άλλα λόγια, το µπλοκάκι ως δεύτερη απασχόληση
ενός µισθωτού δεν θα είναι πλέον απαγορευτικό. Ας σκεφτούµε,
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λοιπόν, πόσα µπλοκάκια έκλεισαν τα προηγούµενα χρόνια λόγω
των υψηλών εισφορών. Ας σκεφτούµε πόσοι οδηγήθηκαν στη
µαύρη εργασία µε απώλειες και για τους ίδιους αλλά και για το
κράτος.
Η φιλοσοφία µας, λοιπόν, είναι διαφορετική. Το ασφαλιστικό
σύστηµα δεν θα λειτουργεί ως δεύτερη φορολογία, όπως ίσχυε
επί ΣΥΡΙΖΑ.
Και για τους αγρότες το ευνοϊκό πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών και αποσυνδεδεµένο από τα χρόνια ασφάλισης
θα δώσει ανάσα στο αγροτικό εισόδηµα. Επιτρέπει τον µελλοντικό σχεδιασµό µέσω ελεύθερης επιλογής κλίµακας και σταµατά
την υπέρµετρη ασφαλιστική επιβάρυνση.
Αρκετά πλήγµατα δέχθηκαν οι Έλληνες αγρότες τα τελευταία
χρόνια. Η υψηλή φορολογία οδήγησε πολλούς από αυτούς σε
απόγνωση. Με τη µεταρρύθµιση αυτή σήµερα οι αγρότες πλέον
στηρίζονται και εµπράκτως.
Και σε όλα αυτά προστεθούµε και τον εκσυγχρονισµό του
ΕΦΚΑ. Πλέον ξεκινάει η ταχύτερη απονοµή συντάξεων και σταµατούν οι καθυστερήσεις. Δυστυχώς οι εκκρεµείς αιτήσεις συντάξεων που µας κληροδότησαν οι προηγούµενοι αγγίζουν το ένα
εκατοµµύριο.
Έτσι λοιπόν το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί τοµή στην
ασφαλιστική ιστορία της χώρας. Και αυτό δεν οφείλεται µόνο στο
γεγονός ότι η ασφαλιστική µεταρρύθµιση αντικατοπτρίζει την
ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας, οφείλεται στο ότι ανταποκρίνεται στην κοινή λογική και στις ανάγκες των εργαζοµένων.
Σήµερα λοιπόν επιλύουµε χρόνια προβλήµατα και θέτουµε
νέες βάσεις για το µέλλον. Δίνουµε στους Έλληνες ένα ασφαλιστικό σύστηµα που τους αξίζει, σύγχρονο, δίκαιο και ανταποδοτικό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
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, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί καθηγητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χρήστος Ταραντίλης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δείκτη επάρκειας της κοινωνικής µέριµνας ενός κράτους και βέβαια δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
αποτελεί δείκτη της ποιότητας ζωής των πολιτών του.
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις ας δούµε τι συνέβη στη χώρα
µας τα τελευταία χρόνια. Ο ασφαλισµένος βρέθηκε ξαφνικά να
χάνει ένα µεγάλο µέρος της σύνταξης που δικαιούτο παρά το γεγονός ότι έδινε διαχρονικά, σε υποχρεωτική βάση ένα µεγάλο
µέρος του εισοδήµατός του σε ασφαλιστικές εισφορές µε την
προσδοκία -τι άλλο;- να τύχει επαρκούς κάλυψης για θέµατα
υγείας και προφανώς µιας ικανοποιητικής σύνταξης που θα του
εξασφαλίζει µια αξιοπρεπή διαβίωση στην τρίτη ηλικία.
Αντί αυτών βέβαια των προσδοκιών κατά την προηγούµενη κυβερνητική περίοδο τι είδαµε; Είχαµε οριζόντια περικοπή των συντάξεων χωρίς να λαµβάνονται καθόλου υπ’ όψιν τα παραµετρικά
χαρακτηριστικά του τρόπου υπολογισµού τους, χωρίς κανένα
επιστηµονικό τρόπο, καταργώντας µε αυτόν τον τρόπο την αρχή
της ανταποδοτικότητας.
Τι άλλο είδαµε; Είδαµε τους ελεύθερους επαγγελµατίες να δυσκολεύονται ή να αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, την αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή
να καταγράφονται σε αυξηµένα επίπεδα, είδαµε τους συµπολίτες µας, που λόγω ηλικίας βγήκαν υποχρεωτικά σε σύνταξη να
ζουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δύο-τρία χρόνια, µε δανεικά
φίλων, συγγενών κυριολεκτικά στην ένδεια, γιατί το κράτος αδυνατούσε να τους αποδώσει τη σύνταξη εγκαίρως λόγω της τρα-
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γικής γραφειοκρατίας που επικρατεί.
Αυτά βέβαια είναι µόνο µερικά από τα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα που µαρτυρούν πραγµατικά τις αδυναµίες και τις παθογένειες του ασφαλιστικού συστήµατος κατά τα παρελθόντα
έτη.
Τι κάνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε την
κατάθεση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου; Η Κυβέρνηση προχωρά µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σε σηµαντικές βελτιώσεις
του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας εισάγοντας καινοτοµικά για τα δεδοµένα βέβαια της Ελλάδας στοιχεία, όπως ότι δηµιουργείται για πρώτη φορά ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης, ο γνωστός e-ΕΦΚΑ. Με τον νέο αυτό
φορέα, εκτός βέβαια από την πλήρη οργανωτική και διοικητική
ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων, επιτυγχάνεται αντίστοιχη ενοποίηση και ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής σύνταξης.
Με αυτή τη ριζική αλλαγή θα µειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία στην καθηµερινότητα του ασφαλιζόµενου, αλλά και στην ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την
άµεση απόδοση της ενοποιηµένης σύνταξης κύριας και επικουρικής.
Και εδώ είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι µε τις προαναφερθείσες αλλαγές η απόδοση της επικουρικής και του εφάπαξ, που
µέχρι τώρα διαφοροποιούνταν πολύ χρονικά, θα γίνεται πλέον
µε την κύρια σύνταξη χωρίς καθυστερήσεις.
Υιοθετείται, επίσης, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ένα καινοτόµο και ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών από τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους αυτοτελώς απασχολούµενους ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα τους και τις συντάξιµες αποδοχές που θέλουν να λαµβάνουν στο µέλλον,
ανεξάρτητα από το εισόδηµα και τα έτη ασφάλισης τους.
Αντίστοιχη, βέβαια, ευελιξία παρέχει η θεσµοθέτηση τριών κατηγοριών ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική για το εφάπαξ και τη σύνταξη αντίστοιχα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι
απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη γνώµη µου για την επιτυχία της
ρύθµισης είναι η επιλογή της κλίµακας των ασφαλιστικών εισφορών να γίνεται συνειδητά, υπεύθυνα και µε πλήρη επίγνωση για
την αντιστοίχιση µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και συντάξιµων
αποδοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η δυνατότητα εύκολης
πρόσβασης στη σωστή πληροφορία, καθώς και η επαναλαµβανόµενη ενηµέρωση των ασφαλισµένων, ώστε να εµπεδωθεί και
να ενισχυθεί η κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα, θα δηµιουργήσουν σίγουρα ένα γόνιµο έδαφος προκειµένου να επιτευχθούν
οι στόχοι του εν λόγω µέτρου.
Θεσµοθετείται, επίσης, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο χαµηλότερο επίπεδο εισφορών την πρώτη πενταετία για τους νεοεισερχόµενους ελεύθερους επαγγελµατίες στην αγορά εργασίας,
προφανώς αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης στο επαγγελµατικό τους ξεκίνηµα χωρίς µάλιστα την υποχρέωση να επιστρέφεται αυτή η διευκόλυνση µετά το πέρας της πενταετίας, όπως
συµβαίνει τώρα. Είναι πολύ λογικό βέβαια αυτή η συγκεκριµένη
ρύθµιση να συνεισφέρει και στην προσπάθεια επαναπατρισµού
των νέων µας που έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης.
Προβλέπεται, επίσης, η σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών για εργαζόµενους και εργοδότες που σταδιακά φτάνει
µέχρι το 5% και η οποία θα συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας
λόγω της µείωσης του µισθολογικού κόστους εργασίας και κατ’
επέκταση στην τόνωση των επενδύσεων και στην αύξηση της
απασχόλησης.
Επιπλέον, οι αυξήσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξεις που ψαλιδίστηκαν τα τελευταία χρόνια αποκαθιστούν σε
ένα βαθµό βέβαια τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης.
Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψη να µην τονίσουµε την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο να
καταστήσει τη λειτουργία διαχείρισης του ασφαλιστικού συστήµατος ανθρωποκεντρική. Εκτός βέβαια από το γεγονός ότι όλες
οι προαναφερθείσες ρυθµίσεις που εισάγονται έχουν απόλυτο
σηµείο αναφοράς τις ανάγκες του ασφαλισµένου, είναι σηµαν-
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τική επίσης η πρωτοβουλία σύστασης στον e-ΕΦΚΑ, Ειδικής Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών για θέµατα ΑΜΕΑ, η οποία
προσδοκά να βάλει ένα απλό λιθαράκι µεν στην αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία µε την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας της διοίκησης για αυτό το θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές που εισάγονται στο
ασφαλιστικό σύστηµα βασισµένες σε έγκυρες αναλογιστικές µελέτες και λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας, οι οποίες ακύρωσαν ρυθµίσεις του ασφαλιστικού νόµου της προηγούµενης κυβέρνησης, αποτελούν αποφασιστικά βήµατα στον δρόµο που πρέπει να διανύσουµε ως χώρα
για να προσεγγίσουµε βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών
χωρών.
Στη διαδικασία αυτή συνοδοιπόρος είναι και πρέπει να είναι ο
πολίτης, ο οποίος µε την ενδεδειγµένη ασφαλιστική συνείδηση
και κουλτούρα µπορεί πραγµατικά να συµβάλει καθοριστικά στην
κατάκτηση του µοντέλου ασφάλισης που αξίζει τόσο ο ίδιος όσο
και οι µελλοντικές γενεές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ακτύπης Διονύσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα αφήνουµε οριστικά
πίσω το παρελθόν της προχειρότητας, της τιµωρητικής και άνισης αντιµετώπισης και συνολικά της καταστρατήγησης των θεµελιωδών αρχών της κοινωνικής ασφάλισης.
Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο διακρίνεται από τις αρχές της
απλότητας, της ευελιξίας και της ελευθερίας. Επιδιώκουµε τη
δηµιουργία ενός ελκυστικού ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήµατος που καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση, ενός
ασφαλιστικού συστήµατος το οποίο παρέχει ειδική µέριµνα για
τους πολύτεκνους, τους νέους, τις εργαζόµενες µητέρες, τους
αγρότες, τις συντάξεις χηρείας, καθώς και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δηµοκρατία µε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σεβασµό προς τον ελληνικό λαό φροντίζει
για την αντικατάσταση του επαίσχυντου νόµου Κατρούγκαλου,
ενός νόµου οι διατάξεις του οποίου αποτελούν κατάφωρη αδικία
σε σχέση µε όλες τις κοινωνικές οµάδες επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Πιο συγκεκριµένα το νέο ασφαλιστικό σύστηµα έρχεται για να
φέρει µόνο αυξήσεις και όχι µειώσεις στις συντάξεις. Έρχεται
για να αποκαταστήσει τις αδικίες και τις αστοχίες του προηγούµενου νόµου, ενός νόµου τον οποίο άστοχα είχε χαρακτηρίσει ο
κ. Κατρούγκαλος κοινωνικά µεροληπτικό υπέρ των αδυνάµων.
Είναι ωραία τα µεγάλα λόγια αρκεί να µπορεί κανείς να τα υποστηρίξει.
Έτσι, λοιπόν, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε το ΕΚΑΣ,
το προνοιακό επίδοµα των συνταξιούχων πριµοδότησε όσους κανονικά έπρεπε να λάβουν εξαιρετικά χαµηλές συντάξεις, δηλαδή
όσους είχαν λίγες εισφορές και αφήσατε λογαριασµό να τον
πληρώνουν όσοι είχαν εργαστεί για πολλά χρόνια, καθώς από
κάπου έπρεπε να βγάλετε τα σπασµένα.
Αυτό, όµως, δεν είναι κοινωνικά δίκαιο. Επίσης, αυτό δεν αποδεικνύει την κοινωνική σας ευαισθησία, αλλά την ανικανότητά
σας να δοµήσετε ένα βιώσιµο δίκαιο και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα.
Αντίθετα, λοιπόν, µε τα όσα έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση
το νέο ασφαλιστικό παράλληλα µε την αύξηση των συντάξεων
όσων είχαν εργαστεί για πολλά χρόνια προβλέπει την προστασία
των χαµηλοσυνταξιούχων µε τη δηµιουργία ενός µηχανισµού
στήριξης.
Έτσι, λοιπόν, µε βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού θα
πάρουν σύνταξη µε αύξηση όλοι οι σηµερινοί εργαζόµενοι που
έχουν τριάντα χρόνια εργασίας. Συγκεκριµένα, περίπου, διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ασφαλισµένοι θα δουν αύξηση στην επικουρική σύνταξη, η οποία θα κυµαίνεται από 5 έως 200 ευρώ µε
µεσοσταθµική αύξηση στα 99,5 ευρώ, ενώ πάνω από εκατό χι-
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λιάδες ασφαλισµένοι θα δοθούν αυξήσεις και στην κύρια σύνταξη.
Να επισηµάνουµε ότι καµµία σύνταξη δεν µειώνεται. Είναι το
πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από δώδεκα χρόνια που
δεν θα έχει καµµία µείωση στις συντάξεις. Αντίθετα, µέρος των
σηµερινών συνταξιούχων θα δουν µόνον αυξήσεις, ενώ οι πιο ευνοηµένοι θα είναι οι σηµερινοί και µελλοντικοί εργαζόµενοι,
καθώς θα δουν αύξηση των συντάξεών τους εφόσον συµπληρώνουν πάνω από τριάντα χρόνια εργασιακού βίου.
Επιπλέον, ο συντάξιµος µισθός όλων των ασφαλισµένων υπολογίζεται πλέον µε τις αποδοχές δεκατεσσάρων µηνών και όχι
των δώδεκα µηνών, όπως ψευδώς και ανυπόστατα ισχυρίστηκαν
κάποιοι προκαλώντας σύγχυση.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να υπογραµµίσω τη σηµαντική αλλαγή που επέρχεται σε σχέση µε το παλιό καθεστώς σε ό,τι
αφορά τους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν νόµιµα
τον εργασιακό τους βίο. Ο τιµωρητικός νόµος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
επέτρεπε στην ουσία στους ανθρώπους αυτούς να εργαστούν.
Πλέον οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού στηρίζουν τους εργαζόµενους συνταξιούχους.
Ειδικά οι πολύτεκνοι και αγρότες συνταξιούχοι προστατεύονται απόλυτα, καθώς θα απολαµβάνουν το 100% της σύνταξής
τους. Όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, εφόσον εργάζονται, θα
λαµβάνουν το 70% της σύνταξής τους. Παράλληλα, σε ό,τι
αφορά στις εκκρεµείς συντάξεις, η λύση θα δοθεί µέσα από την
ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ που πιστεύουµε ότι θα είναι έτοιµος στο
τέλος του 2021.
Το νέο ασφαλιστικό διακρίνεται από έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσηµο. Παράλληλα το νέο ασφαλιστικό ενθαρρύνει
τους νέους για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.
Ο νόµος Κατρούγκαλου υποχρέωνε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µετά την πενταετία, να δίνουν πίσω τη διαφορά των
µειωµένων εισφορών και της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Σήµερα αυτό αλλάζει. Η ειδική µέριµνα, που αφορά στις µειωµένες εισφορές για τα πρώτη πέντε έτη του εργασιακού βίου, θα
ισχύει χωρίς τις επιπτώσεις του παρελθόντος. Μάλιστα µε τον
νέο ασφαλιστικό νόµο θεσπίζεται η απαλλαγή από διπλές εισφορές για όσους µισθωτούς απασχολούνται και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, δηλαδή αµείβονται µε µπλοκάκι.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση επίσης αντιµετωπίζει µε ευαισθησία και σεβασµό τα άτοµα µε αναπηρία. Συστήνεται λοιπόν
στον e- ΕΦΚΑ η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών για θέµατα
ΑΜΕΑ. Επίσης, εργαζόµενες µητέρες ωφελούνται µέσα από
αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών, θα πρέπει να δούµε την αύξηση του ποσού των µηνιαίων εισφορών σε συνδυασµό και υπό το πρίσµα της µείωσης
των φορολογικών συντελεστών από το 22% στο 9%, για να καταλάβουµε ότι τελικά το καθαρό ετήσιο εισόδηµα των ελεύθερων
επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων αυξάνεται. Για παράδειγµα, ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ετήσιο εισόδηµα 6.000
ευρώ θα δουν το καθαρό εισόδηµά τους αυξηµένο κατά 130
ευρώ, ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα δουν αυξηµένο το ετήσιο καθαρό τους εισόδηµα κατά 770 ευρώ.
Ταυτόχρονα, όλη η δοµή της νέας ασφαλιστικής αλλαγής για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους
και τους αγρότες έχει διαµορφωθεί για να συµφέρει όλους να
επιλέγουν υψηλότερη κατηγορία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν
πολύ υψηλότερη σύνταξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κοινωνικές παροχές της πολιτείας στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να χορηγούνται µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών.
Η Κυβέρνηση σήµερα εισάγει προς ψήφιση µία ασφαλιστική
µεταρρύθµιση που εξυπηρετεί πλήρως τους προαναφερθέντες
σκοπούς, καθιστώντας έτσι την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, κοινωνικά δίκαιη, ανταποδοτική, ευέλικτη, αλλά και βιώσιµη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κέλλας Χρήστος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας, πιστή στις
προεκλογικές υποσχέσεις, προχωρά στη µεταρρύθµιση του
νόµου Κατρούγκαλου, τον οποίο στην ουσία καταργεί.
Πρώτον, το νοµοσχέδιο συνοδεύεται για πρώτη φορά από
αναλογιστική µελέτη, όπου είναι εµφανές ότι οι συντάξεις είναι
διασφαλισµένες µέχρι το 2070, ώστε οι πολίτες να µπορούν να
προγραµµατίζουν τη ζωή τους σε µακροχρόνιο ορίζοντα και µε
ασφάλεια. Συνοδεύεται δε και από επιστηµονική µελέτη από το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, η οποία επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Δεύτερον, παύει το ασφαλιστικό να είναι φορολογικό, γιατί
αποσυνδέει τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδηµα.
Τρίτον, ικανοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες.
Τέταρτον, δίνει δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης µε
την ανάλογη σύνταξη.
Πέµπτον, καταργούνται οι διπλές εισφορές.
Έκτον, για πρώτη φορά δεν µειώνεται καµµία σύνταξη. Αντιθέτως σε κάποιες κατηγορίες οι συντάξεις αυξάνονται.
Έβδοµον, συνιστά για πρώτη φορά τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ. Η
σύσταση του e-ΕΦΚΑ και η ένταξη σε αυτόν του Ενιαίου Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, σε συνδυασµό µε
την προβλεπόµενη εξοικονόµηση πόρων, την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς
τον πολίτη και οδηγεί στην ταχύτερη απονοµή συντάξεων.
Όγδοον, ο συντάξιµος µισθός όλων των ασφαλισµένων υπολογίζεται µε τις αποδοχές δεκατεσσάρων µηνών και όχι δώδεκα,
όπως κάποιοι ψευδώς προσπάθησαν να διαδώσουν.
Ένατον, διευρύνεται για πρώτη φορά το πεδίο εφαρµογής, σε
προαιρετική βάση, της υπαγωγής στην επικουρική σύνταξη και
της εφάπαξ παροχής σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους,
οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο σύστηµα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.
Για πρώτη φορά δηµιουργείται ενιαίος κανόνας απονοµής
εφάπαξ για όλους. Καταργείται ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης
για θεµελίωση αυτοτελούς δικαιώµατος εφάπαξ παροχής και
προκρίνεται η ενιαία αντιµετώπιση όλων των ασφαλισµένων, ενώ
απλοποιείται και η διαδικασία απονοµής της εν λόγω παροχής.
Για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόµος επιτάχυνσης απονοµής συντάξεων στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειώνουµε τις απαιτούµενες
ηµέρες ασφάλισης από χίλιες πεντακόσιες σε χίλιες, οι οποίες
πραγµατοποιούνται στον φορέα της τελευταίας δραστηριότητας
ή απασχόλησης.
Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος εργασίας για την απόκτηση
ασφαλιστικής ικανότητας από εβδοµήντα πέντε σε πενήντα ηµέρες για τους µισθωτούς και από τρεις σε δύο µήνες για τους µη
µισθωτούς.
Ενισχύεται το κοινωνικό κράτος συνολικά και θα σας αναφέρω
ειδικότερα τρεις ρυθµίσεις. Πρώτον, σε σχέση µε τα άτοµα µε
αναπηρία, λύνεται µία αδικία πολλών ετών, καθώς δίνουµε τη δυνατότητα να λάβει σύνταξη, εφόσον πληροί τις εξ ιδίου δικαιώµατος προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ο γονέας ή ο σύζυγος ή
ο αδερφός του ανάπηρου µέλους της οικογένειας, του οποίου η
καταβολή της σύνταξης έχει ανασταλεί λόγω της εργασίας του
ανάπηρου µέλους.
Δεύτερον, αντιµετωπίζει µε µεγάλη ευαισθησία τους συνταξιούχους που λαµβάνουν εξωιδρυµατικό επίδοµα ή επίδοµα απολύτου αναπηρίας ή επίδοµα τυφλότητας, οι οποίοι θα
εξαιρούνται πλέον από την επιβολή της εισφοράς 6% υπέρ
ΕΟΠΥΥ. Τρίτον, συστήνεται ειδική διεύθυνση στον ΕΦΚΑ για την
αµεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
Ο νόµος Βρούτση καταργεί το ηλικιακό όριο των πενήντα δύο
ετών για τους χήρους και τις χήρες κατά τον χρόνο του θανάτου
των πρώην µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπαλλήλων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο κινείται σε
αναπτυξιακή τροχιά. Απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα και την
ενέργεια όλων εκείνων που έχουν συνταξιοδοτηθεί, αλλά θέλουν
να συνεχίσουν να παράγουν. Ειδικότερα, οι πολύτεκνοι και οι
αγρότες συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαµβάνουν το 100% της
σύνταξής τους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, εφόσον εργάζονται, θα λαµβάνουν το 70% της σύνταξής τους. Ο τιµωρητικός και προκλητικός νόµος του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργαζόµενους
και συνταξιούχους καταργείται.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αλλαγή που κάνατε στο άρθρο 27, όπου οι συνταξιούχοι του άρθρου 20 του νόµου Κατρούγκαλου, δηλαδή του
ν.4387/2016, εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον
ιδιωτικό τοµέα θα έχουν µεταβατική περίοδο δύο ετών, γιατί
αυτοί οι άνθρωποι απασχολούν προσωπικό, πληρώνουν εφορία,
πληρώνουν ΕΦΚΑ και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής
οικονοµίας. Το κράτος κερδίζει από αυτούς διότι εισπράττει και
εφορία και ΕΦΚΑ.
Στηρίζουµε την ένταξη των νέων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων στην παραγωγική διαδικασία. Διευρύνουµε το
πλαίσιο των µειωµένων εισφορών κατά τα πρώτα πέντε έτη, όχι
µόνο για τους νέους επιστήµονες, αλλά και για κάθε νέο και κάθε
νέα που θέλει να δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Μάλιστα,
ο νέος νόµος δεν υποχρεώνει κανέναν ελεύθερο επαγγελµατία
µετά την πενταετία να δίνει πίσω τη διαφορά των µειωµένων εισφορών και της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως τον
υποχρέωνε ο νόµος Κατρούγκαλου.
Τέλος, στηρίζουµε τις εργαζόµενες µητέρες. Με διάταξη του
νόµου και όχι µε εγκύκλιο λύνεται οριστικά το κενό νόµου που
δηµιούργησε ο νόµος Κατρούγκαλου στις εργαζόµενες µητέρες
που αποκτούν παιδί και τις µειωµένες εισφορές τους. Η διάταξη
αφορά σε εργαζόµενες µητέρες µε έµµισθη σχέση εργασίας είτε
αυτοαπασχολούµενες, είτε ελεύθερες επαγγελµατίες, είτε απασχολούµενες στον αγροτικό τοµέα.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αυτός είναι ο νέος
ασφαλιστικός νόµος της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτόν τον νόµο καταγγέλλετε; Αυτόν τον νόµο δεν θέλετε να ψηφίσετε; Εσείς ψηφίσατε τον νόµο Κατρούγκαλου και δεν θέλετε να ψηφίσετε
αυτόν τον νόµο; Δεν θέλετε να ψηφίσετε για τον Γιάννη Βρούτση.
Δεν τον ψηφίζετε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τον ψηφίζετε
για τη Νέα Δηµοκρατία. Τον ψηφίζετε για τους γονείς σας, τον
ψηφίζετε για τα παιδιά σας, τον ψηφίζετε για τη νέα γενιά, για
την ελληνική κοινωνία, που στο σύνολό της βαδίζει τον δρόµο
της προόδου και της ανάπτυξης, για µια Ελλάδα πιο φωτεινή.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ παρά να σας συγχαρώ
για την όλη προσπάθεια εσάς προσωπικά, αλλά και όλο σας το
επιτελείο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Καφαντάρη Χαρούλα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι ότι µια σηµαντική λειτουργία
ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους αποτελεί και το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης.
Θα ήθελα εδώ να πω, επειδή ακούσαµε πολλά από το πρωί και
ο προηγούµενος συνάδελφος αναφέρθηκε ότι όλα έγιναν από
τον νόµο Κατρούγκαλου και µετά σε σχέση µε το ασφαλιστικό
σύστηµα. Όλα ξεκίνησαν τότε.
Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε και µερικά βασικά πράγµατα που
έχουν να κάνουν µε την πορεία του ασφαλιστικού συστήµατος
στη χώρα µας. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µετά τον πόλεµο και
στην εποχή της ανάπτυξης και της βιοµηχανικής ανάπτυξης της
χώρας µας, τα ασφαλιστικά ταµεία µε τις καταθέσεις των αποθεµατικών τους µε µηδενικό επιτόκιο στην Τράπεζα της Ελλάδος
χρηµατοδότησαν αυτή την ανάπτυξη. Δεν πρέπει να ξεχνάµε αργότερα -και δεν ήταν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- το θέµα µε τα τοξικά οµόλογα και νοµίζω ότι πάρα πολλοί θα το θυµούνται αυτό
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σε σχέση µε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. Δεν
πρέπει να ξεχνάµε και το «θανατηφόρο», θα έλεγα -σε εισαγωγικά η λέξη- PSI, το οποίο έγινε επί κυβέρνησης κ. Σαµαρά το
2012, αν θυµάµαι καλά, από το οποίο PSI τα ασφαλιστικά ταµεία
έχασαν γύρω στα 14 δισεκατοµµύρια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά όµως πρέπει να τα συνδέσουµε και µε την κρίση και µε τα µνηµόνια και την πολύ σκληρή
µνηµονιακή περίοδο 2010 µε 2015, όπου η ανεργία γιγαντώθηκε,
γιατί είναι πολύ σηµαντικός ο τοµέας εργασίας όσον αφορά στα
ασφαλιστικά ταµεία. Και βέβαια, δεν µπορούµε να µην το συνδέσουµε και µε τη γήρανση του πληθυσµού.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και καταθέτετε -απευθύνοµαι στη
Νέα Δηµοκρατία- ένα νοµοσχέδιο. Θα θυµίσω µόνο ότι το 2015
τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν ελλειµµατικά. Μεσολάβησε ο νόµος
του ΣΥΡΙΖΑ, ενοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά ταµεία, έγινε ο ΕΦΚΑ
και πραγµατικά, το 2019 είχε µια βιώσιµη προοπτική το δηµόσιο
ασφαλιστικό σύστηµα.
Το νοµοσχέδιο, όµως, της Κυβέρνησης, η ασφαλιστική αυτή
µεταρρύθµιση επιφέρει ένα καίριο χτύπηµα στους µισθωτούς,
τους συνταξιούχους, τους ανέργους. Τη ρήση «η επιτυχία είναι
η καλύτερη εκδίκηση», η Κυβέρνηση, αν και µέσα σε ένα µη µνηµονιακό περιβάλλον -και πρέπει να το τονίσουµε αυτό- µε το
παρόν νοµοσχέδιο κατάφερε να τη µετατρέψει σε «η αποτυχία
είναι η καλύτερη εκδίκηση». Όµως, εκδίκηση για ποιον; Για τον
ΣΥΡΙΖΑ; Για τον ελληνικό λαό, δυστυχώς, εξαπατώντας για άλλη
µια φορά τους ψηφοφόρους της η Νέα Δηµοκρατία.
Η διάψευση δεν άργησε να έρθει, αφ’ ενός, διά στόµατος του
κυβερνητικού προέδρου της ΑΔΕΔΥ, ότι µεγάλη κινητοποίηση
κατά του νοµοσχεδίου έγινε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, αλλά και από την πλειονότητα των φορέων κατά την
ακρόαση στη Βουλή, που επέκρινε την απουσία αυξήσεων. Τι να
πρωτοεπισηµάνει κάποιος; Τα µισά άρθρα επιβεβαιώνουν το νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, µε επουσιώδεις τροποποιήσεις σε συγκεκριµένες διατάξεις, ανούσιες τεχνικές ρυθµίσεις, µε έντονες
κραυγές επιβεβαιώνεται η µεταρρύθµισή µας. Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΣΥΡΙΖΑ ενσωµατώνονται στο νοµοσχέδιο µε µορφή διατάξεων για να πουν ότι κάτι αλλάζουν.
Άλλωστε το Συµβούλιο Επικρατείας µε σαφήνεια τονίζει ότι,
εφόσον το νοµοσχέδιο εξακολουθεί να στηρίζεται στην ταινία
ασφαλιστική αντιµετώπιση προσώπων τα οποία δεν µπορούν να
υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισµό, εγείρονται ζητήµατα αντισυνταγµατικότητος, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι αργά ή γρήγορα, θα
εισέλθουµε σε έναν κύκλο προσφύγων.
Επίσης ο επικοινωνιακός χαρακτήρας και οι διατάξεις θα προκαλέσουν εντάσεις όσον αφορά στο ΕΤΕΑΕΠ µε την ένταξή του
στον ΕΦΚΑ, την καινοτοµία του νοµοσχεδίου που συνίσταται
στην ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδοµένων µέσω
και της ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ, αλλά χωρίς καµµιά προετοιµασία στο e-ΕΦΚΑ.
Τα χρήµατα στον προϋπολογισµό είναι λιγότερα από αυτά που
δόθηκαν το 2019 -το επισηµαίνει, άλλωστε και η αναλογιστική µελέτη- που σηµαίνει ανάποδη αναδιανοµή, αυξήσεις στα ανώτερα
κλιµάκια, κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης. Όχι µόνο καταργείται οποιαδήποτε αναφορά στη δέκατη τρίτη σύνταξη,
αλλά και ο πολυθρύλητος µηχανισµός στήριξης των χαµηλοσυνταξιούχων, όπου το 0,5% του ΑΕΠ από το οποίο καλύπτεται, χάνεται µέσα σε µια ασαφή αναφορά δαπάνης πολιτικών πρόνοιας
και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Έχουµε την παράκαµψη της δίκης στο Συµβούλιο Επικρατείας, εφόσον η Κυβέρνηση αρνήθηκε να αντιµετωπίσει µε πολιτικούς όρους -το λέω- την επιστροφή των µεγάλων µνηµονιακών
περικοπών, τη µείωση των εσόδων του ΟΑΕΔ για την αντιµετώπιση της ανεργίας, που οδηγεί στην εξαΰλωση των προγραµµάτων. Εδώ θέλω να τονίσω ότι µε στοιχεία του ΟΑΕΔ του
Ιανουαρίου ξεπέρασε πάλι η ανεργία το ένα εκατοµµύριο. Περίπου ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες είναι οι άνεργοι.
Έχουµε τη µείωση της µέσης σύνταξης µέχρι το 2040 -αυτό
αναφέρεται στην αναλογιστική µελέτη- λόγω της αρχιτεκτονικής
του νοµοσχεδίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης, που, αν και αυξάνεται για τους έχοντας πέραν των τριάντα ετών ασφάλιση, χωρίς
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τη δέκατη τρίτη σύνταξη, δεν οδηγεί σε αυξήσεις, αλλά σε εξαπάτηση. Ήταν ταξική η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για κάτω από τριάντα
έτη ασφάλισης σε µια αγορά εργασίας σε απορρύθµιση. Υπήρχε,
όµως, η προσωπική διαφορά για τους ασφαλισµένους πριν το
2016. Τώρα οι ασφαλισµένοι πριν το 2016 δεν θα δουν αύξηση,
γιατί θα συµψηφιστεί µε την προσωπική διαφορά.
Έχουµε τις εισφορές µέσω της εισαγωγής των κλάσεων -αυτό
είναι πάρα πολύ σοβαρό- τις οποίες αποσυνδέει µε τα χρόνια και
το εισόδηµα. Έτσι έχουµε αύξηση της ανταποδοτικότητας στα
υψηλά κλιµάκια, αλλά και στις επικουρικές, σε έναν δηµοσιονοµικό χώρο που εµείς δηµιουργήσαµε και που δεν µπορέσαµε
λόγω της τρόικας, να εφαρµόσουµε τότε. Όµως, 88% µε 90%
των αυτοαπασχολούµενων θα δουν αύξηση των εισφορών τους,
γιατί πραγµατικά από τα 180 ευρώ στο 210 ευρώ είναι ένα σεβαστό ποσοστό για κάποιον µικρό έµπορα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στον συνάδελφό µου κ. Λοβέρδο από τη δυτική Αθήνα, ο οποίος είπε ότι δεν είναι και τίποτα
30-35 ευρώ αύξηση. Φαίνεται ότι δεν βλέπει η Νέα Δηµοκρατία
στις φτωχές γειτονιές ότι, δυστυχώς, άρχισαν να ξανακλείνουν
και µαγαζιά µετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν τα Χριστούγεννα,
που η κίνηση ήταν ιδιαίτερα πεσµένη λόγω της µη απονοµής του
µερίσµατος;
Πιστεύουµε ότι µε τον τρόπο αυτόν κάποιος ο οποίος θα έχει
υψηλά εισοδήµατα, επιλέγοντας τη χαµηλή κλάση, θα µπορέσει
πολύ άνετα να κάνει µια ιδιωτική ασφάλιση για τα υπόλοιπα. Με
αυτό καταλαβαίνουµε πως έµµεσα πριµοδοτείται και η ιδιωτική
ασφάλιση. Από την άλλη µεριά, βέβαια, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων ποια είναι;
Θα πω, όµως, κλείνοντας, ότι στο άρθρο 24 περί εθνικής και
ανταποδοτικής σύνταξης ορίζεται ότι η αναπροσαρµογή των
συντάξεων µέχρι το 2024 διενεργείται κατά τη µεταβολή του
µέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ
και από το 2025 µε βάση τον δείκτη µεταβολής µισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Αυτό δεν τεκµηριώνεται από τις ειδικές αναλογιστικές µελέτες
-είναι περήφανη η Κυβέρνηση γι’ αυτό- καθόσον πρέπει να προκύπτει η ύπαρξη µιας δίκαιης αναλογίας µεταξύ του εν ενεργεία
µισθού και του ύψους της σύνταξης. Δηλαδή, δεν διασφαλίζεται
η τήρηση µιας σταθερής ποσοτικής σχέσης µεταξύ σύνταξης και
αποδοχών των εν ενεργεία µισθωτών, ώστε να διατηρείται ένα
ποσοστό αναπλήρωσης επαρκές για το συνταξιούχο.
Όλα τα παραπάνω τα αναφέραµε ενδεικτικά. Πολλά µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το νέο, µοναδικό και στο απώτερο µέλλον βιώσιµο νοµοσχέδιο ασφαλιστικής µεταρρύθµισης είναι ένα
κοινωνικά άδικο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο εύθραυστο,
ένα νοµοσχέδιο που δυναµιτίζει όχι µόνο το προηγούµενο ασφαλιστικό, όχι µόνο τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και το ίδιο το
ασφαλιστικό σύστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το λόγο
τώρα έχει η κ. Βέττα Καλλιόπη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο που διεξάγεται αυτές τις µέρες στο Κοινοβούλιο,
παρά τις παραπλανητικές αναφορές που ακούγονται περί ελαφρύνσεων και αυξήσεων, επηρεάζει δυσµενώς, µε ελάχιστες
εξαιρέσεις, το σύνολο των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων
της χώρας.
Η δηµιουργία µιας ψευδούς πραγµατικότητας είναι δεύτερη
φύση για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Στα εθνικά θέµατα, το προσφυγικό, την οικονοµία, το φορολογικό, την ασφάλεια, τα εργασιακά, η χώρα καταγράφει συνεχόµενες πτώσεις σε
µετρήσεις, σε αξιοπιστία και προοπτική, ενώ τα χαλκεία της Κυβέρνησης φιλοτεχνούν έναν ιδανικό κόσµο, όπου οι πολίτες χειροκροτούν την Κυβέρνηση για τα επιτεύγµατά της.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο µηχανισµός των ΜΜΕ που
ωραιοποιεί τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης συνεχίζει να προ-
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σφέρει τις υπηρεσίες του, τα πρώτα ρήγµατα εµφανίζονται,
καθώς η κοινωνία ζει διαρκώς τη διάψευση των προσδοκιών της
σε µία σειρά από τοµείς της καθηµερινότητας.
Το ίδιο συµβαίνει και µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Επικοινωνιακή καταιγίδα, µεγαλόστοµες δηλώσεις, «αυξήσεις». Ποια
είναι, όµως, η πραγµατικότητα; Μειώσεις για τους συνταξιούχους, αυξήσεις εισφορών στη συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών, δωράκια στους υψηλά αµειβόµενους.
Για το πρώτο θέµα, οι µειώσεις αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, καθώς κόβεται η δέκατη τρίτη σύνταξη, που να θυµίσουµε ότι εσείς είχατε ψηφίσει, µια σύνταξη
πλήρης για τα χαµηλά εισοδήµατα για οκτακόσιες χιλιάδες και
αναλογική για ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες υπόλοιπους
συνταξιούχους. Πρόκειται για µία σαφή και αδιαµφισβήτητη επίθεση στις αµοιβές των συνταξιούχων, που θα δουν το ετήσιο εισόδηµά του 2020 να είναι χαµηλότερο από αυτό του 2019.
Οι προθέσεις σας είχαν φανεί από τον προϋπολογισµό, καθώς
η δαπάνη για τις συντάξεις το 2020 είναι περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ χαµηλότερη από το 2019. Αυτή είναι η µέριµνα για τους
συνταξιούχους από τη Νέα Δηµοκρατία. Αν µάλιστα συνυπολογίσουµε και τη δραµατική µείωση των δικαιούχων του κοινωνικού
µερίσµατος που δόθηκε το Δεκέµβριο του 2019, είναι εµφανές
πλέον ότι η Νέα Δηµοκρατία ενδιαφέρεται για τους συνταξιούχους µόνο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
Επιπλέον, για την ιστορία, να ξανατονιστεί ότι ο αρµόδιος
Υπουργός κατέχει ένα παγκόσµιο τίτλο, διόλου επίζηλο. Είναι ο
µόνος Υπουργός που κατάφερε να καταργήσει δύο φορές τη δέκατη τρίτη σύνταξη κατά τη διάρκεια των θητειών του, µια στο
δεύτερο µνηµόνιο και µία σήµερα. Ίσως επανέρχεται µε τις ίδιες
αποφάσεις γιατί «το µνηµόνιο ήταν ευλογία», όπως κάποιοι από
τους Υπουργούς σας έλεγαν.
Μήπως, όµως, η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους ελεύθερους επαγγελµατίες; Η απάντηση είναι ότι ενδιαφέρεται, αλλά
µόνο για τους υψηλά αµειβόµενους, στους οποίους εξασφαλίζει
µείωση των εισφορών, δηµιουργώντας έτσι ένα περίσσευµα γι’
αυτούς το οποίο µπορεί να διοχετευτεί, παραδείγµατος χάριν,
στην ιδιωτική ασφάλιση. Μ’ ένα σµπάρο δυο τρυγόνια για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µιας και τους υψηλά αµειβόµενους ευνοεί, αλλά αυξάνει και την πιθανή πελατεία για την
ιδιωτική ασφάλιση.
Να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένη. Το βασικό περιεχόµενο της αλλαγής για τις ασφαλιστικές εισφορές αφορά την αύξηση των
ελάχιστων εισφορών κατά 20% περίπου. Εποµένως, εννιά στους
δέκα ελεύθερους επαγγελµατίες θα πληρώσουν αυξηµένες εισφορές, γεγονός που θα µειώσει ακόµη περισσότερο το διαθέσιµό τους εισόδηµα, το οποίο ήδη είναι µειωµένο έπειτα από µία
σειρά µέτρων, όπως για παράδειγµα οι αυξήσεις της ΔΕΗ από
την 1η Σεπτέµβρη, που είναι από 13% έως 20%. Αυτή είναι η µέριµνα και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Να σας θυµίσω ότι η σύνδεση δηλωµένου εισοδήµατος µε τις
ασφαλιστικές εισφορές ήταν ένα πάγιο αίτηµα των ελεύθερων
επαγγελµατιών, µιας και ήταν εγκλωβισµένοι σε υψηλές εισφορές, µε κατακρηµνισµένα εισοδήµατα, λόγω των πολιτικών της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, και οι πολίτες αδυνατούσαν να καταβάλουν τις εισφορές τους, µε αποτέλεσµα να χάνουν την πρόσβαση στο αγαθό της υγείας και τα ταµεία να µην
έχουν πόρους.
Ήταν ένας φαύλος κύκλος που σταµάτησε οριστικά µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της σύνδεσης εισοδήµατος - εισφορών
που έδωσε τέλος στο πρόβληµα. Παράλληλα, πρέπει διαρκώς να
θυµόµαστε ότι έδωσε σε δύσκολες εποχές πλήρη πρόσβαση στα
νοσοκοµεία σε δυόµισι εκατοµµύρια άνεργους και ανασφάλιστους συµπολίτες µας. Επίσης, ήταν µία κυβέρνηση που έφτιαξε
τον ΕΦΚΑ και έδωσε ζωή στο ασφαλιστικό σύστηµα, ενώ όπως
αποδεικνύουν τα επίσηµα στοιχεία, επιτάχυνε τις απονοµές κυρίων και επικουρικών συντάξεων που είχαν βαλτώσει το 2015.
Να επανέλθω στο ζήτηµα των ζηµιωµένων από το νέο ασφαλιστικό και να προσθέσω επίσης, ότι εκτός από τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, χάνουν και οι αγρότες, µιας και θα πρέπει να
πληρώνουν το 2021 τουλάχιστον 100 ευρώ το χρόνο παραπάνω
απ’ όσο πλήρωναν έως σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, µία κατηγορία που πλήττεται από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας είναι οι άνεργοι,
οι οποίοι, λόγω της µείωσης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ
ΟΑΕΔ, θα έχουν πρόσβαση σε λιγότερα κονδύλια για προγράµµατα απασχόλησης. Ήδη το 2020 ο οργανισµός έχει µικρότερο
προϋπολογισµό κατά 240 εκατοµµύρια, γεγονός που δυσχεραίνει όσους παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας. Αποδεικνύεται
και εδώ ότι οι περισσότερες και καλύτερα πληρωµένες δουλειές
που είχατε υποσχεθεί προεκλογικά αφορούν τα golden boys τα
οποία προσλαµβάνετε αφειδώς και µε αυξηµένες αποδοχές.
Τέλος, θέλω να κάνω µία αναφορά για το σύστηµα αναπλήρωσης που επηρεάζει τους συνταξιούχους µε βαρέα και υπερβαρέα
ένσηµα. Στη δυτική Μακεδονία, µία περιοχή επιβαρυµένη µε
υψηλή µεταποιητική δραστηριότητα και εργαζόµενους σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες, υπάρχει µία µεγάλη µερίδα συνταξιούχων που δούλεψαν σε δύσκολες συνθήκες, σε ορυχεία,
µεταλλεύµατα, βαριές µεταποιητικές δραστηριότητες. Αυτοί οι
άνθρωποι µε είκοσι επτά, είκοσι οκτώ, είκοσι εννιά χρόνια επικίνδυνης εργασίας µένουν τώρα εκτός των σχεδιασµών σας για το
ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης, το οποίο ισχύει µόνο για
όσους έχουν παραπάνω από αυτό το όριο. Πρέπει να διορθωθεί
άµεσα αυτή η άδικη διάταξη και να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο
ίδιο καθεστώς µε τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Και γι’ αυτό
το θέµα θα καταθέσω βουλευτική τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Βέβαια, τώρα ο Πρωθυπουργός, µαζί µε τον κ. Χατζιδάκη, θα
σταµατήσουν την παραγωγή στη δυτική Μακεδονία, καθώς προχωρούν σε µία βεβιασµένη απολιγνιτοποίηση. Οπότε, µιας και θα
ελαχιστοποιηθεί η οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή και
θα επέλθει ο αργός θάνατος, δεν θα υπάρχει πρόβληµα για µελλοντικούς συνταξιούχους και δεν θα υπάρχουν κι εργαζόµενοι,
απ’ ό,τι φαίνεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για την οικολογία δεν µας είπατε.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Θα σας πούµε όταν θα έρθει η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Προτείνω την καταψήφιση του νοµοσχεδίου γιατί είναι άδικο και αναποτελεσµατικό, µιας και θα επαναφέρει το ασφαλιστικό σύστηµα σε ένα καθοδικό σπιράλ, µε
καθυστερήσεις στις πληρωµές ή και αδυναµία πληρωµής, ενώ
θα δηµιουργήσει προβλήµατα επιβίωσης στα ταµεία.
Προτείνω την καταψήφισή του, επίσης, γιατί στερεί από εκατοµµύρια συνταξιούχους δέκατη τρίτη σύνταξη, σύνταξη απολύτως απαραίτητη για την αποκατάσταση των αδικιών που είχαν
συντελεστεί όλα τα χρόνια της κρίσης.
Προτείνω την καταψήφιση του, τέλος, γιατί αναπαράγει όλα
τα στερεότυπα της νεοφιλελεύθερης σκέψης, καθώς πριµοδοτεί
τους υψηλά αµειβόµενους έναντι της συντριπτικής πλειοψηφίας
των εργαζοµένων.
Σε τέτοιου τύπου σχέδια µεταφοράς πόρων δεν θα συναινέσουµε ποτέ. Αυτή είναι η βασική µας διαφορά και δεν θα αλλάξει
ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας και από το
Γυµνάσιο Τουρλωτής Λασιθίου
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει η κ. Μανωλάκου Διαµάντω από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έχουν δίκιο οι εργαζόµενοι και
συνταξιούχοι που αντιδρούν στο αντιασφαλιστικό έκτρωµα;
Μήπως και στη Γαλλία ίδιες αντιδράσεις δεν υπάρχουν για το
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ασφαλιστικό εδώ και καιρό; Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Μα το
ασφαλιστικό αφορά τη ζωή του κάθε ανθρώπου.
Και ειδικά εδώ σε µας είναι γνωστό ότι η µεγαλύτερη ληστεία
που έχει γίνει διαχρονικά, είναι η αρπαγή στις εισφορές εργαζοµένων και συνταξιούχων από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του. Περισσότερα από 108 δισεκατοµµύρια έχουν αφαιρεθεί
µε διάφορα νοµοθετικά εργαλεία και αστήρικτες δικαιολογίες,
φτωχοποιώντας µαζικά εκατοµµύρια ανθρώπους, που µια ζωή
πλήρωναν. Γι’ αυτό κανείς λέξη δεν λέει!
Τι να πρωτοθυµηθείς; Τα αποθεµατικά των ταµείων στις τράπεζες ήταν σχεδόν άτοκα, όταν ο πληθωρισµός ξεπερνούσε τις
20 µονάδες, εξασφαλίζοντας στους τραπεζίτες φθηνό χρήµα για
να το δανείσουν όµως πανάκριβα; Ή να παίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον τζόγο του χρηµατιστηρίου για να τροφοδοτούνται µε ζεστό ρευστό χρήµα οι επιχειρηµατικοί όµιλοι; Αλλά
το µεγαλύτερο ριφιφί ήταν το κούρεµα κατά 50%. Άρπαξαν τα
µισά αποθεµατικά. Στην κυριολεξία άδειασαν τα ταµεία για να
έχουν µετά το άλλοθι της αύξησης στα χρόνια δουλειάς µέχρι
τα βαθιά γεράµατα, της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών,
της δραστικής µείωσης στις συντάξεις και να καταδικάζονται στη
φτώχεια οι απόµαχοι της δουλειάς.
Ένα ακόµα χτύπηµα έρχεται και µε το παρόν νοµοσχέδιο. Αφ’
ενός µονιµοποιείται ότι τσάκισαν οι προηγούµενοι νόµοι στις συντάξεις. Και µε την αναλογιστική µελέτη σήµερα συνεχίζεται το
τσάκισµα σε συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές.
Συγκεκριµένα ο νόµος Βρούτση, Κατρούγκαλου -γιατί υπάρχει
συνέχεια στην κυβερνητική αντιασφαλιστική επίθεση- προωθεί:
Πρώτον, την παραπέρα µείωση των συντάξεων που στο πέρασµα
του χρόνου µεγαλώνει. Δεύτερον, αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης που για τη νέα γενιά -που θα ζει µέσα σε ανασφάλιστη και
ευκαιριακή δουλειά- φτάνει στα 70 χρόνια. Τρίτον, µειώνει τις εργοδοτικές, ασφαλιστικές εισφορές προς όφελος των επιχειρηµατιών. Τέταρτον, µειώνει την κρατική χρηµατοδότηση, που
περιορίζεται στο ελάχιστο.
Ουσιαστικά το κράτος σταδιακά εγκαταλείπει τη στήριξη της
όποιας δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι µειώνονται περαιτέρω συντάξεις που είχαν τριάντα χρόνια δουλειάς και κάτω.
Όταν κυριαρχεί ειδικά στους νέους η µερική και προσωρινή δουλειά, πότε θα συµπληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι τριάντα χρόνια;
Ταυτόχρονα διατηρούνται µία σειρά άλλες διατάξεις του νόµου
Κατρούγκαλου, που θίγουν ακόµα και τις πιο ευάλωτες κοινωνικά
οµάδες, που είναι πραγµατικά σκληρό και απάνθρωπο! Είναι
προκλητικό, λοιπόν, να κοροϊδεύετε ξεδιάντροπα και να προπαγανδίζετε για αυξήσεις στις συντάξεις, όταν στον κρατικό προϋπολογισµό οι δαπάνες είναι µειωµένες κατά 220 εκατοµµύρια
ευρώ.
Συνεχίζετε εκεί που σταµάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
ολοκληρώνετε το έγκληµα µε την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος. Το µοντέλο είναι γνωστό. Είναι αυτό των τριών
πυλώνων του δικτάτορα Πινοσέτ. Αυτό θέλετε να υλοποιήσετε,
γιατί αυτό θέλει το κεφάλαιο. Ελκυστικό είναι για την εργοδοσία,
αφού την απαλλάσσει από την υποχρέωση να επιστρέφει ένα
µέρος της κλεµµένης υπεραξίας µέσω των εισφορών για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Και µετά µας µιλάτε για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού!
Ταυτόχρονα εξασφαλίζετε έναν νέο κερδοφόρο τοµέα για το
κεφάλαιο. Είναι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαµβάνουν να διαχειριστούν τις εισφορές. Ξέρουν τι θα παίρνουν
κάθε µήνα αλλά δεν δεσµεύονται, ούτε δίνουν εγγύηση για το
ύψος των συντάξεων που θα πρέπει στο µέλλον να αποδοθούν
στους ασφαλισµένους. Αλλά και τα επαγγελµατικά ταµεία αποτελούν µία µορφή τζόγου που στηρίζει η απαξιωµένη πλειοψηφία
της ΓΣΕΕ. Αυτή είναι και η µεγάλη ανατροπή που επιχειρείται
στην ασφάλιση.
Και, βεβαίως, θα επηρεάσει όλους. Οι συνέπειες είναι ορατές
αυτής της µεγάλης αντιασφαλιστικής επίθεσης. Την αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης την αποκαλείτε εναρµόνιση! Και
τη θέσπιση συντάξιµων αποδοχών για παλιούς και νέους συνταξιούχους και εργαζόµενους την ονοµάζετε αποκατάσταση της
ισονοµίας. Τι κοροϊδία!
Ενταφιάζετε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, τον αν-
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τιµετωπίζεται σαν ένα οικονοµικό δείκτη, αδιαφορώντας και περιφρονώντας ότι ο κάθε εργαζόµενος εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές έχει δώσει τη ζωή και την υγεία του κατά τη
διάρκεια του εργάσιµου βίου.
Το κεφαλαιοτικό σύστηµα και η ανταποδοτικότητα είναι η βάση
της λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν υπηρετούν τους
εργαζόµενους και τις ανάγκες τους. Η ανταποδοτικότητα είναι
ταυτισµένη µε τις συντάξεις πείνας, την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και συγκρούεται µε την απαίτηση των
εργαζοµένων για την κάλυψη των διευρυµένων σύγχρονων αναγκών.
Με λίγα λόγια οι οποίες κρατικές και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες «τσεκουρεύονται». Θα τις έχουν µόνο όσοι έχουν να πληρώσουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από το 50% των αγροτών
χρωστάει εισφορές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ανασφάλιστοι!
Τώρα επανέρχονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες µε την κατώτατη
να είναι στα 1.452 ευρώ τον χρόνο, ενώ σήµερα είναι 1.360.
Πώς, λοιπόν, λέτε ότι δεν αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές; Λέτε ψέµατα! Και όµως, µέχρι 10.000 ευρώ καθαρό εισόδηµα στην αγροτική οικογένεια, βρίσκονται σήµερα περίπου το
80% των αγροτικών νοικοκυριών. Ε, δεν µπορούν να πληρώσουν
αυτές τις εισφορές! Το ζευγάρι, δηλαδή, θα πρέπει να δώσει
2904 ευρώ, που είναι περίπου το 30% του εισοδήµατος. Και µετά
λέτε ότι είναι στο απυρόβλητο οι αγρότες. Τους κοροϊδεύετε!
Να γιατί είναι έκτρωµα και επικίνδυνο το νοµοσχέδιό σας. Θα
αυξηθούν οι ανασφάλιστοι από οικονοµική αδυναµία και όχι από
επιλογή. Αυτή είναι η ελευθερία που λέτε, η ελευθερία στη φτώχεια!
Να και γιατί είναι επίκαιρη, ρεαλιστική και δίκαιη η πρόταση
του ΚΚΕ για δηµόσια, καθολική, υποχρεωτική, κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόµηση ενιαίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, που θα περιλαµβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις
υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Θα είναι ένα κοινωνικό
σύστηµα για όλους που το έχουν ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε την κ. Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει κ. Αδαµόπουλου Αγγελική από το ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
µιλά για την περίφηµη βιωσιµότητα του συστήµατος, ενώ ξέρει
πολύ καλά ότι οι σηµερινοί έστω και µικροί ρυθµοί ανάπτυξης
πολύ δύσκολα θα διατηρηθούν. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά,
η βιωσιµότητα είναι αποτέλεσµα της ενεργοποίησης των λεγόµενων εργασιακών αποθεµάτων. Η αναλογιστική µελέτη προβλέπει ότι θα δουλεύουν πολύ περισσότερο τρεις κατηγορίες
πολιτών, µητέρες, νέοι και ηλικιωµένοι.
Αυτό που εµφανίζεται ως προϋπόθεση, πώς ακριβώς θα το πετύχει η Κυβέρνηση; Όπως ανέφερε ένας καθηγητής στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», προβλέπεται ότι οι Ελληνίδες θα δουλεύουν όσο
οι Δανές χωρίς όµως, τις αντίστοιχες εργασιακές υποδοµές της
Δανίας.
Θα υπενθυµίσουµε, επίσης, τα προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας που έχει εντοπίσει στη γνωµοδότησή της η ολοµέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εκεί, λοιπόν, αναφέρεται ότι το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
διατηρεί µεν τον κορµό του νόµου Κατρούγκαλου και κάνει
απλώς επουσιώδεις αλλαγές σε συγκεκριµένες διατάξεις οι
οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγµατικές.
Αναφέρθηκε από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας ότι οι παρατηρήσεις της ολοµέλειας δεν είναι δεσµευτικές για το Υπουργείο, επειδή έχουν χαρακτήρα γνωµοδοτικό. Καλό, όµως, είναι
να θυµούνται όσοι επικαλούνται τέτοια επιχειρήµατα, ότι όταν
τελικά προσφύγουν πολίτες, σωµατεία και ενώσεις στη δικαιοσύνη τον τελικό λόγο για τη συνταγµατικότητα θα τον έχει πάλι
το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο µε τις παρατηρήσεις του αυτές
ήδη προδιαγραφεί τη µελλοντική του στάση.
Προχωρώντας, δύο είναι τα βέβαια και πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Το
πρώτο είναι ότι τρεις στους τέσσερις ελεύθερους επαγγελµατίες
θα δουν τις κατώτατες εισφορές που καταβάλλουν να αυξάνον-
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ται κατά 19% και το δεύτερο ότι θα δουν αυξήσεις περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι, δηλαδή εξαιρετικά λίγοι
σε σχέση µε το σύνολο. Ενώ, δηλαδή, η Κυβέρνηση µε τις γνωστές επικοινωνιακές υπερπαραγωγές είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για αύξηση σε περίπου ένα εκατοµµύριο συνταξιούχους και
εµφανιζόταν ως προστάτιδα της µεσαίας τάξης και των επιτηδευµατιών, τελικά οι ουσιαστικά ωφελούµενοι είναι είτε τα µεγάλα εισοδήµατα που αντέχουν να πληρώνουν τις υψηλές
ασφαλιστικές κλίµακες, είτε οι ήδη υψηλόµισθοι και οι υψηλοσυνταξιούχοι µε ιστορικό τεσσάρων δεκαετιών ασφάλισης.
Για να γίνει κατανοητό µε αριθµούς, από τους δύο εκατοµµύρια πεντακόσιους πενήντα χιλιάδες περίπου συνταξιούχους, οι
δύο εκατοµµύρια τριακόσιοι χιλιάδες δεν θα λάβουν τίποτα παραπάνω. Τα ίδια, λοιπόν, θα συνεχίσουν να εισπράττουν περισσότεροι από εννέα στους δέκα συνταξιούχους. Από το περίπου
10% που τελικά ωφελείται, µεγάλες αυξήσεις πάνω από 150 και
έως 250 ευρώ θα λάβουν πραγµατικά ελάχιστοι, δηλαδή εκείνοι
που έχουν µηνιαίες αποδοχές πάνω από 3.000 ή 3.500 ευρώ και
µίνιµουµ σαράντα χρόνια ασφάλισης.
Τι µένει για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτού ήδη λιγοστού
10%; Αστείες αυξήσεις από 2 µέχρι 50 ευρώ. Κι όλα αυτά µε ταυτόχρονη κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης που έπρεπε
βεβαίως να είναι πιο αυξηµένη, όπως και η Νέα Δηµοκρατία
έλεγε όταν την ψήφιζε, αλλά τώρα την αφαιρεί από αδύναµους
συµπολίτες µας χωρίς κανένα αντισταθµιστικό όφελος.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες που
σήµερα έχουν ηλικία µεταξύ είκοσι πέντε και πενήντα ετών δεν
υπάρχει κανένα κίνητρο ώστε να επιλέξουν ανώτερες ασφαλιστικές κλάσεις κι αυτό γιατί ακόµη και αν µπορούν να τις πληρώνουν -πράγµα εξαιρετικά δύσκολο και αβέβαιο- κανείς δεν τους
εγγυάται ότι η προβλεπόµενη σήµερα σύνταξη θα είναι τελικά
και εκείνη που θα τους καταβληθεί στο µέλλον, όταν αποφασίσουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους.
Επαναλάβατε αρκετά ότι τα παλαιότερα συστήµατα έδιναν κίνητρο πρόωρης συνταξιοδότησης. Μήπως το δικό σας σχέδιο
νόµου δεν κάνει το ίδιο κρυφό δώρο σε όλες τις συντάξεις για
όσους αποχωρήσουν µέχρι το 2024, ακόµη και µε λιγότερα από
τριάντα έτη ασφάλισης; Για να µιλήσουµε, λοιπόν, πάλι µε αριθµούς, παρατείνετε για τρία επιπλέον έτη µετά το 2021 του νόµου
Κατρούγκαλου την ευνοϊκότερη αναπροσαρµογή, µε βάση,
όµως, τον ετήσιο πληθωρισµό και όχι µε βάση τον δείκτη µεταβολής µισθών. Δηλαδή, όσοι αποχωρήσουν έως και το 2024
ακόµη και µε είκοσι οκτώ ή είκοσι εννέα έτη ασφάλισης, λαµβάνουν µίνιµουµ µπόνους 36 µε 50 ευρώ το µήνα, που σε διαφορετική περίπτωση είτε δεν θα το έπαιρναν, είτε θα ήταν σηµαντικά
µικρότερο.
Μειώνετε το πέναλτι των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται σε 30% από το 60% που ισχύει σήµερα. Αλήθεια, πόσες
θέσεις εργασίας θα χάσουν νέοι άνθρωποι από συνταξιούχους
που θα µπορούν ευκολότερα πλέον να εργάζονται παράλληλα;
Μήπως, λοιπόν, θα δούµε πάλι ένα νέο κύµα µετακλητών γαλάζιων συνταξιούχων;
Όλα τα σοβαρά ασφαλιστικά συστήµατα βασίζονται στην παραδοχή ότι µέρος των βαρών στήριξης της τρίτης ηλικίας και των
συνταξιούχων το επωµίζονται οι νεότερες γενιές και ότι αυτή
είναι και µια κοινωνικά συνεκτική πολιτική. Αυτή την καλή πρακτική, λοιπόν, εσείς γιατί την πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων;
Για ποια αναστροφή του brain drain µιλάµε, όταν τα κατά τεκµήριο πιο παραγωγικά άτοµα ηλικίας είκοσι πέντε έως πενήντα είναι
οι βασικά χαµένοι του συστήµατος; Ποιους άριστους θα προσελκύσετε, όταν αντί για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και εργοδοτική υπευθυνότητα δίνετε κίνητρο στο µπλοκάκι και στην
επισφάλεια;
Μιλάει η Κυβέρνηση κολακευτικά για τη δήθεν απόλυτη ελευθερία που δίνει στους ελεύθερους επαγγελµατίες και στους επιτηδευµατίες να επιλέγουν οι ίδιοι ελεύθερα την ασφαλιστική
τους κατηγορία, αλλά είναι τουλάχιστον ειρωνικό να µιλάτε για
απόλυτη ελευθερία, όταν το µόνο που τους επιτρέπουν τα πραγµατικά εισοδήµατά τους είναι να επιλέξουν την κατώτατη κατηγορία.
Είναι ρεαλιστική η πρότασή της για αύξηση 19% στις κατώτα-
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τες ασφαλιστικές τους εισφορές; Αυξήθηκαν ανάλογα τα εισοδήµατά τους; Αυτό µας δείχνει η πορεία της οικονοµίας και η
ανάλυση που κάνετε από τα φορολογικά στοιχεία; Τι να πρωτοκαλύψουν µε την πτώση της φορολογίας στα εισοδήµατα µέχρι
10.000 ευρώ; Τα ενοίκια των σπιτιών και των γραφείων και των
καταστηµάτων τους, που έχουν επίσης εκτοξευθεί, ή τις αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές που τις αποσυνδέετε µάλιστα εντελώς απαράδεκτα από το ετήσιο καθαρό εισόδηµα; Η συντριπτική
πλειοψηφία όλων αυτών των νέων ανθρώπων, των νέων επιστηµών και επαγγελµατιών θα επιλέξει την κατώτατη κατηγορία,
γιατί αυτή αντέχει να πληρώσει.
Αυτό, λοιπόν, που χρειάζεται το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι µια µέριµνα ενίσχυσης της χρηµατοδότησής του µε
κύριο αιµοδότη τις εργασιακές σχέσεις, την ασφαλή τοποθέτηση
των αποθεµατικών, ενώ συνταγµατικά, κοινωνικά και πολιτικά επιβεβληµένη είναι η εισαγωγή έκτακτης φορολογικής επιβάρυνσης
υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης ως έµµεσου φόρου, παραδείγµατος χάρη στον ΦΠΑ των επιχειρήσεων ειδικά εκείνων που παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία, στο αλκοόλ, στα τσιγάρα ως
προϊόντα που επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστηµα, διά των δαπανών για την υγειονοµική περίθαλψη, ακόµη και στα υψηλά εισοδήµατα στο πλαίσιο της αναδιανεµητικής λειτουργίας του
συστήµατος, επίσης στον τζόγο και στις επιχειρήσεις που µολύνουν το περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σήµερα βάζετε τα θλιβερά
θεµέλια ώστε σε δεκαπέντε έως τριάντα χρόνια να είµαστε µια
κοινωνία χαµηλοσυνταξιούχων. Με την αλλαγή υποδείγµατος
που προτείνετε µεσοµακροπρόθεσµα οι περισσότεροι Έλληνες
θα δυσκολεύονται να ζουν µε αξιοπρέπεια και οι κατέχοντες θα
είναι ακόµα ισχυρότεροι και είναι πολύ κρίµα που η Νέα Δηµοκρατία σήµερα θριαµβολογεί για αυτή την προοπτική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαηλιού Γιώργος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η επικοινωνιακή καταιγίδα της Κυβέρνησης και των
φιλικών της µέσων µαζικής ενηµέρωσης για δήθεν γενικευµένη
αύξηση των συντάξεων και συνεπώς για ενίσχυση του εισοδήµατος όλων των συνταξιούχων δεν έχει σχέση µε το περιεχόµενο
του υπό κρίση νοµοσχεδίου, το οποίο εισάγεται υπό το κράτος
ψευδών αναφορών, εξαγγελιών, υποσχέσεων που προβλήθηκαν
από τη Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά και µετεκλογικά, ακόµη και
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Η µονοµέρεια και η µεροληπτική προσέγγιση και του συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού ζητήµατος προκύπτουν αφ’ ενός από
τη µείωση κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ της δαπάνης για συντάξεις του προϋπολογισµού του 2020 σε σχέση µε αυτόν του 2019.
Ο Υπουργός µάλιστα χαρακτήρισε αυτή τη µείωση θετική εξέλιξη, προφανώς βάσει της νεοφιλελεύθερης αντίληψης ότι οι εν
γένει κοινωνικές δαπάνες δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα,
αλλά είναι «βαρίδια» για την ανάπτυξη. Προκύπτουν δε αφ’ ετέρου από την κατάργηση της µόνιµης δέκατης τρίτης σύνταξης.
Υπενθυµίζω -και το επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά- ότι η
δέκατη τρίτη σύνταξη θεσπίστηκε µε τον ν.4611/2019 ως µόνιµο
µέτρο. Είµαι υποχρεωµένος να διαβάσω κατά λέξη το άρθρο 120
αυτού του νόµου που ψηφίστηκε -υπενθυµίζω και πάλι- και από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Διαβάζω κατά λέξη: «Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου… χορηγείται από το έτος
2019 και για κάθε επόµενο έτος…», κύριε Υπουργέ, «…δέκατη
τρίτη σύνταξη». Αυτό το ψηφίσατε και εσείς, κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ µε δυο λόγια
στην αναλογιστική µελέτη που συνοδεύει το παρόν νοµοσχέδιο.
Διαψεύδονται οι ισχυρισµοί της Κυβέρνησης αφού και από την
αναλογιστική µελέτη προκύπτει, ότι η µέση ετήσια σύνταξη µειώνεται σε σχέση µε το ισχύον ασφαλιστικό σύστηµα και για
φέτος και για τα επόµενα χρόνια µέχρι το 2040 σύµφωνα µε τους
πίνακες που περιλαµβάνονται σε αυτή. Τα στοιχεία, δηλαδή, που
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η ίδια η Κυβέρνηση καταθέτει, επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και
καιρό καταγγέλλεται ότι µε το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, η
συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων θα έχουν απώλεια
ετήσιου εισοδήµατος και ότι η εικόνα περί γενικευµένων αυξήσεων που έχει δοθεί από την Κυβέρνηση είναι πλασµατική.
Η αύξηση των συντάξεων, µέσω της αύξησης των ποσοστών
αναπλήρωσης, για όσους εργάζονται τριάντα χρόνια και πάνω
µέχρι και σαράντα και έχουν πολύ υψηλές αποδοχές, αφορά µία
µικρή µειοψηφία συνταξιούχων αφού είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τόσα χρόνια εργασίας και ασφάλισης. Εξάλλου αυτές οι
αυξήσεις συνδέονται µε τις σχετικά πρόσφατες αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ενώ εκκρεµεί, υπενθυµίζω και η
απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας που
εκδικάστηκε µε τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης και αφορά
διεκδικήσεις των συνταξιούχων για την περίοδο 2012-2018. Όσον
αφορά τους προ του 2016 συνταξιούχους οι προβλεπόµενες αυξήσεις είναι λογιστικές, αφού απορροφώνται από την προσωπική
διαφορά του νόµου Κατρούγκαλου που ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας χαρακτήρισε «συριζαίικη καρικατούρα» και την
οποία παρά ταύτα διατηρεί το παρόν νοµοσχέδιο.
Επιπλέον καταργείται η σύνδεση του ύψους των ασφαλιστικών
εισφορών µε το εισόδηµα µε συνέπεια να αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για το 85% των ελεύθερων επαγγελµατιών. Η
κατώτατη κλίµακα αυξάνεται κατά 20%, από το ποσό των 185
ευρώ ανεβαίνει στο ποσό των 220 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο καταργείται η αναλογική και συνακόλουθα η δίκαιη κατανοµή των
ασφαλιστικών βαρών που προβλέπεται από τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας η οποία αφορά την κατανοµή
όλων των δηµοσίων βαρών και όχι µόνον των φορολογικών.
Βάσει του νοµοσχεδίου ο έχων εισόδηµα 80.000 ευρώ καταβάλλει την ίδια κατώτατη ασφαλιστική εισφορά µε αυτόν που έχει εισόδηµα 8.000 ευρώ. Πρόκειται για πολιτική αντίστροφης
αναδιανοµής. Επιµένουµε να το λέµε.
Υπονοµεύεται συνειδητά το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Τα υψηλά εισοδήµατα µε την ελεύθερη επιλογή υπαγωγής σε
οποιαδήποτε «κλάση» ακόµη και την κατώτερη απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, προκειµένου τα αντίστοιχα ποσά να κατευθυνθούν προς την
ιδιωτική ασφάλιση.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα
συνδέεται άρρηκτα µε την αγορά εργασίας, το είδος, τη σταθερότητα και τη διάρκεια των εργασιακών σχέσεων αλλά και το
ύψος της αµοιβής εργασίας. Βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα µπορεί να υπάρξει µόνον σε εργασιακό τοπίο όπου διασφαλίζονται
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας για απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, υπονόµευση της συλλογικής αυτονοµίας και
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, υποβάθµιση του ΣΕΠΕ,
ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, διώξεις κατά συνδικαλιστών, συνολικά οι παρεµβάσεις της κατά της
µισθωτής εργασίας, υπονοµεύουν το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Στον αντίποδα στο πλαίσιο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύεται το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα µε τη στήριξη της εργασίας, τη µείωση της ανεργίας, της αδήλωτης και υποδουλωµένης
εργασίας, την επαναφορά της συλλογικής αυτονοµίας, την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας που οδηγούν και σε αυξήσεις αποδοχών, τα µέτρα προστασίας των
εργαζοµένων.
Να υπενθυµίσω ότι οι ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αιτιολόγηση των απολύσεων καθώς επίσης
και την καθιέρωση της υποχρέωσης των εργολάβων και υπεργολάβων για καταβολή των αποδοχών των εργολαβικά εργαζοµένων καταργήθηκαν από την Κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ.
Επίσης και η αύξηση του κατώτατου µισθού, η κατάργηση του
υποκατώτατου αλλά και η πρόταση νόµου για περαιτέρω αύξηση
του κατώτατου µισθού κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021,
απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυ-
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χώς εσείς λαϊκίζετε, εσείς ψεύδεστε, εσείς προσποιείστε και υποκρίνεστε εσείς εξαπατάτε. Το ψέµα όµως έχει κοντά ποδάρια. Με
τα ψεύδη που είπατε προεκλογικά και εξακολουθείτε να λέτε µετεκλογικά, σπέρνετε ανέµους και θερίζετε θύελλες. Αυτό προκύπτει και από τα σηµερινά γεγονότα στα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου. Τις θύελλες, τους καρπούς της νεοφιλελεύρης πολιτικής σας θα τους θερίσετε και στις εκλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Πείτε µε Λιάνα, κύριε Πρόεδρε. Γαρυφαλλιά δεν µε θυµάται ούτε η µάνα µου, που δεν ζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με συγχωρείτε. Το έκανα για να σας θυµηθούν.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το κάνατε για λόγους τυπικούς και για λόγους ευγενείας αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι µε το µικρό
τους είναι ακόµα και µέσα σε παρένθεση. Μοσχοµυρίζει το
όνοµά µου. Δεν έχω πρόβληµα. Απλώς δεν έχω συνηθίσει να το
ακούω.
Αστειεύοµαι και φαντάζοµαι ότι αυτά τα δεκατέσσερα δεύτερα
θα µου τα χορηγήσετε.
Έχετε κάνει υπολογισµό; Ο κ. Βρούτσης είναι πάρα πολύ ψύχραιµος πάντοτε. Είναι πάντα πάρα πολύ ψύχραιµος και πολύ αισιόδοξος. Το ξέρω ότι είναι ψύχραιµος γιατί µασάει τσίχλα.
Φαντάζοµαι ότι είναι καπνιστής που έκοψε το κάπνισµα και έτσι
του περισσεύουν χρήµατα, αλλιώς δεν µπορώ να το φανταστώ.
Μασάει τσίχλα αενάως. Εύχοµαι να είναι από κόψιµο τσιγάρου,
διότι όποιος κόψει το τσιγάρο εξασφαλίζει περίπου την αύξηση
που θα πάρει από τις µεγάλες αυξήσεις της σύνταξης που δίνετε.
Εγώ δεν είµαι οικονοµολόγος. Δεν ξέρω υψηλά µαθηµατικά.
Ξέρω απλά µαθηµατικά. Για να συµπληρώσεις εννιά χιλιάδες ένσηµα και µε το προηγούµενο σύστηµα και µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και µε τον τρόπο µε τον οποίο έχουν αλλάξει οι εργασιακές σχέσεις και µε τον µέσον όρο καθώς έχει γενικευτεί η µερική
απασχόληση χρειάζεστε εξήντα χρόνια εργάσιµου βίου µε µέσον
όρο εκατόν πενήντα µεροκάµατα τον χρόνο. Μερική υγεία, µερική απασχόληση, µερική ανάσα. Είναι όλα µερικά. Μερική σύνταξη. Προκαταβολή µόνο φόρου πληρώνεις. Προκαταβολή ζωής
δεν σου δίνει κανένας. Ένα διχίλιαρο όταν γεννιέσαι στη µάνα
και µ’ αυτό καθάρισε το κράτος. Με δυο χιλιάρικα. Θα αρχίσουν
να βγάζουν οι µαµάδες οκτώ και εννιά παιδιά η καθεµία για να
πάρουν 18.000 ευρώ κάτι παραπάνω από ένα µέσο καλό ετήσιο
εισόδηµα της µέσης τάξης.
Ήρθατε εδώ, ανεβήκατε στο Βήµα, αφού συγκριθήκατε µε
τους προηγούµενους, µε τους προπροηγούµενους, µε τους επόµενους, αναπτύσσοντας την αντίληψη ότι η ασφάλεια που µας
φέρνετε είναι ατσάλινη, γρανιτένια. Θα αισθάνονται οι άνθρωποι
σίγουροι για τα γεράµατά τους. Όσο κι αν σας φαίνεται αστείο
τον δρόµο σας τον έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο χιούµορ κι αν κάνει
ο κ. Τσακαλώτος. Είναι µαύρο το χιούµορ αυτό. Επί του ασφαλιστικού είναι µαύρο. Οι άνθρωποι έχετε δεχτεί, τα κόµµατα και οι
ιδεολογίες έχετε δεχτεί την αγορά εργασίας να µετράει τον εργαζόµενο µόνο ως κόστος. Οπότε για να αυξηθούν τα κέρδη πρέπει να ισοφαρίσουµε τάχα µου δήθεν και από εισφορές και από
αµοιβές, την ηλικία κατά µέσο όρο των δυο υποψηφίων του ρεπουµπλικανικού κόµµατος και του δηµοκρατικού κόµµατος στην
Αµερική. Ο ένας είναι δισεκατοµµυριούχος εβδοµήντα οκτώ χρονών και ο άλλος δισεκατοµµυριούχος εβδοµήντα επτά χρονών.
Αυτοί έχουν πρόβληµα σύνταξης; Θα τρελαθώ, δηλαδή! Τι σχέση
έχει ένας γιατρός που φεύγει καθηγητής από το πανεπιστήµιο
και µπορεί µετά τα εξήντα επτά ή µετά τα εβδοµήντα να πάει να
πάρει οποιαδήποτε θέση, σε οποιοδήποτε ιδιωτικό τοµέα, µε τον
παππού Θανάση, ο οποίος είναι ενενήντα χρόνων, έχει κάνει στα
ογδόντα έξι του αίτηµα να πάρει σύνταξη και του λέτε ότι πρέπει
να περιµένει την ηλεκτρονική σύνταξη ή να είναι σίγουρος µέχρι
το 2023; Δηλαδή, από ενενήντα θα γίνει ενενήντα τρία. Κι όλα
αυτά είναι καινοτοµίες, είναι σπουδαία πράγµατα, είναι φανταστικά! Να πάτε να τα πείτε πού έξω; Πού έξω θα πάτε να τα πείτε,
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ότι πρέπει κάποιος να πανηγυρίσει;
Διαπραγµατεύεστε την αποχώρηση των ψίχουλων; Δηλαδή αν
τα ψίχουλα ήταν γαλαζωπά ή αν τα ψίχουλα ήταν λίγο πιο πολύχρωµα, όπως είναι το σήµα σας, αυτά τα ψίχουλα καλύπτουν την
έννοια της ασφάλισης; Τι δεχτήκατε κι οι δυο σας; Ανταποδοτικότητα. Θα το κάνετε, λέει, ελκυστικό. Θα κάνει επένδυση. Δηλαδή, θα κάνει τι; Θα κάνει fund και αµοιβαία κεφάλαια µε τα
γηρατειά, την αρρώστια και το θάνατό του; Ο άνθρωπος θα δουλεύει και από αυτά που δεν του περισσεύουν, που είναι οριακά,
ειδικά και µερικά, επισφαλή απολύτως, να κρέµεται από τον εργοδότη, να µην καλύπτεται από καµµία σύµβαση, να µην έχει καν
τόπο για να σταθεί, διότι πρέπει να µετακινείται όπου απαιτούν,
υπάρχουν τρύπες για να βρει µια δουλειά, και κάτω από αυτές
τις συνθήκες θα είναι ελκυστικό και θα κάνει επενδύσεις. Θα επιλέγει. Βεβαίως µπορεί να επιλέξει κάποιος. Βεβαίως µπορεί να
επιλέξει. Μπορεί να είναι εβδοµήντα χρονών, να έχει ζάχαρο και
να παίρνει µια σύνταξη και να έχει αποφασίσει ή στα εξήντα
πέντε ή στα πενήντα πέντε, που µπορεί να έχει ζάχαρο, ένα παράδειγµα λέω, να φάει φακές, µακαρόνια, φασόλια, ψωµί. Τι να
φάει από όλα αυτά; Ο γιατρός µπορεί να του πει ότι πρέπει να
τρώει λαχανικά. Τι θα φάει; Βιολογικά κολοκυθάκια; Στην ελεύθερη αγορά; Βιολογικά κολοκυθάκια θα φάει; Θα ενδιαφερθεί
για το περιβάλλον και την επένδυση; Βεβαίως, θα ενδιαφερθεί.
Μοναδικός τρόπος να ενδιαφερθεί είναι να γίνει γόνιµη στάχτη
µια ώρα αρχύτερα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να προσφέρει κάποιος σήµερα µόλις περάσει µια ηλικία. Στα εβδοµήντα, στα εβδοµήντα πέντε, στα ογδόντα, θα πρέπει να
δουλεύει και του λέτε ότι θα του δίνετε και την άνεση να παίρνει
κάτι από τη σύνταξη για να τσοντάρει. Μα, αυτό το παρουσιάζετε
ως απελευθέρωση; Όχι. Τσόντα στην ταπεινή σύνταξη είναι. Και
επειδή είναι µικρή η σύνταξη, τον αφήνετε να δουλεύει. Πιάσατε
ποτέ τα µαύρα κέρδη;
Παραδεχτήκατε εσείς ένα µνηµόνιο και οι άλλοι δύο µνηµόνια.
Μετά από τρία µνηµόνια, µπορείτε να µου πείτε τι ζηµιά έχει
πάθει το µεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα; Έχει διακυβευθεί η σύνταξή του; Για να µην τρελαθώ δηλαδή! Α, συγγνώµη, έχουν πουληθεί µερικές βίλλες πλουσίων. Δεν τις έκαναν γηροκοµεία. Αν
ήταν καλοί άνθρωποι, θα τις έκαναν γηροκοµεία. Πλησιάζετε το
ασφαλιστικό αντί για δικαίωµα ως φιλανθρωπία. «Πάρτε µερικά
ψίχουλα». Μιλάτε για αδύναµους. Είναι αδύναµος ο άνθρωπος,
ο οποίος έχει αντέξει µέχρι τα εξήντα επτά του, να δουλεύει σαν
το σκυλί; Είναι αδύναµος κάποιος, ο οποίος αρνείται να δουλεύει
µέχρι τα εξήντα επτά στην οικοδοµή; Ή ο αµµοβολιστής; Θα
πείτε στον αµµοβολιστή ότι θα δουλέψει; Τα βαρέα και ανθυγιεινά τα φέρατε στα µέτρα σας, τα ωράρια τα φέρατε στα µέτρα
σας, τη σταθερότητα τη φέρατε στα µέτρα σας. Ποια είναι τα
µέτρα σας; Κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει.
Τι θα πείτε πια; Υπάρχει κοινωνικό κράτος; Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Υπάρχει συµφέρον ασφαλιστικό κράτος. Αυτό είναι
το κοινωνικό κράτος. Τώρα δεν συµφέρει, πετάµε ένα µνηµονιάκι. Τώρα δεν συµφέρει, πετάµε ένα µέτρο. Βάζουµε και έναν
έµµεσο φόρο από εκεί. Βγάζουµε κι έναν νόµο που λέει «µη
µιλάς, µην ακούγεσαι, τίποτα, άσε τις συλλογικότητες, κόφ’ τα,
νόµος και τάξη». Τελείωσε. Έτσι είναι. Μπορείτε να εξοντώσετε.
Τα ασφαλιστικά των τελευταίων ετών συστήµατα, αντιµετωπίζονται µόνο µε κινητοποιήσεις, αντιδράσεις και µη εφαρµογή
στην πράξη. Λέτε ότι είναι ελευθερία επιλογής το τι ακριβώς, πώς
θα δέσεις το κουρέλι µιας σύνταξης που έχει αποµείνει για να
καλύψεις την γύµνια των δικαιωµάτων σου, που στα έχουν στερήσει αυτοί που δεν στερήθηκαν απολύτως τίποτα, γιατί µεγάλωσε η ψαλίδα των µεγαλοκεφαλαιοκρατών. Δεν µπορείτε να
πείσετε κάποιο παιδί να γυρίσει από το εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα
θα έχει την άνεση να διαλέξει την ασφαλιστική του κλίµακα και
µόνο η ασφαλιστική του κλίµακα είναι αυτή που τον κάνει και δεν
βρίσκει δουλειά. Ενώ τώρα θα του προσφέρουν τα αφεντικά δουλειά ή καλύτερα θα γίνει ο ίδιος επιχειρηµατίας και θα πάει να
προσλάβει τους συνοµήλικους του µε µερική απασχόληση µε
δυο, τρία εκατοστάρικα το µήνα και να τους λέει «µη σε νοιάζει,
δούλεψε για λίγο µαζί µου και µετά θα γίνεις και εσύ επιχειρηµατίας, σαν κι εµένα, να έχεις άλλους πέντε ηλίθιους να δουλεύουν
µε µερική απασχόληση δύο, τρεις µέρες το µήνα».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό είναι το σχέδιο. Να χειραγωγηθεί η µάζα στην απελπισία
της, µε την ψευδαίσθηση ότι είναι ελεύθερη και να θεωρεί ότι
είναι κακό πράγµα να αισθάνεσαι ότι δούλεψες και δικαιούσαι να
µείνεις και µερικά χρόνια έξω από την παραγωγή και να αναπνεύσεις σαν άνθρωπος. Όχι. Θα ρισκάρεις αν θα πεθάνεις σήµερα
ή αν θα πεθάνεις αύριο µε τον εαυτό σου, τον ασφαλιστή σου
τον ιδιωτικό, τον γιατρό σου τον ιδιωτικό, την υπεράσπισή σου
την ιδιωτική, έτσι ώστε να αισθάνεσαι ότι είσαι ένας ελεύθερος
άνθρωπος που επιλέγει την σκλαβιά του. Με συγχωρείτε, αυτό
είναι ασφαλιστικό πορνό, γιατί σε άλλον ανήκει ο τίτλος του είναι
ελεύθερος όποιος διαλέγει τη σκλαβιά του. Αυτό προτείνουν τα
ασφαλιστικά σας συστήµατα και αν δεν ανατραπούν όλα αυτά
θα σας µείνει µόνο η ιστορία της όµικρον ως µηδέν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χειµάρας Θεµιστοκλής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί µια τεράστια µεταρρυθµιστική τοµή στον πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Πεποίθησή
µου είναι πως η αντιµετώπιση τόσο ουσιαστικών ζητηµάτων, που
διακυβεύουν το µέλλον των πολιτών και της χώρας, επιτάσσει
σύµπνοια και ρεαλισµό.
Δυστυχώς, όµως, σήµερα προκύπτει από όλες τις οµιλίες ότι
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ηµέρα που έπρεπε να πληρώσω το ενηµερωτικό
σηµείωµα οφειλών του ΕΦΚΑ, µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. Κανένας συνεπής φορολογούµενος δεν θα ξεχάσει
εκείνη την ηµέρα, όπως και κανένας µη συνεπής φορολογούµενος. Ο συνεπής σαν εµένα δεν πρόκειται να λησµονήσει ποτέ την
ηµέρα που η πολιτεία τού είπε κατάµουτρα πως έκανε λάθος που
δεν έκλεψε το κράτος, πως έπρεπε να φοροδιαφεύγει το 2015
για να µην πέσει στη φάκα του νόµου Κατρούγκαλου, πως για να
επιβιώσει µέσα στην κρίση έπρεπε να κλέψει την εφορία, γιατί
τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυνήγησε απλά τους συνεπείς φορολογούµενους, δεν κυνήγησε απλά τους ελεύθερους επαγγελµατίες
που δούλευαν, αµείβονταν και βεβαίως δήλωναν το σύνολο της
αµοιβής τους στην εφορία. Κυνήγησε τους συνεπείς και επιβράβευσε τη φοροδιαφυγή. Επιβράβευσε επί της ουσίας αυτούς που
έλεγαν «80 ευρώ µε απόδειξη, 40 ευρώ χωρίς απόδειξη». Δυστυχώς, δεν έµεινε εκεί. Αυτοί που δεν πλήρωναν την εφορία ήταν
οι δικαιούχοι των voucher, ήταν εκείνοι που πήγαιναν δωρεάν τα
παιδιά τους στους παιδικούς σταθµούς, λάµβαναν κοινωνικά επιδόµατα και βεβαίως έκαναν ευνοϊκές ρυθµίσεις δανείων, όταν
την ίδια στιγµή οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιωτικοί
και δηµόσιοι υπάλληλοι, µε κόπο προσπαθούσαν να τηρήσουν
τις υποχρεώσεις τους.
Αυτή ήταν η κατάσταση που παραδώσατε, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ. Την πολιτεία που επιβράβευε τους µη συνεπείς και
κυνηγούσε τους συνεπείς. Κυνηγήσατε εκείνο το κοµµάτι του
πληθυσµού που στήριξε την ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο της κρίσης, εκείνους τους επιχειρηµατίες που παρέµειναν
µέσα στην κρίση στη χώρα µας και δεν µετανάστευσαν σε ευνοϊκούς γειτονικούς φορολογικούς παραδείσους. Αυτή την Ελλάδα
αναλάβαµε στις 7 Ιουλίου να αναστηλώσουµε και το µήνυµα που
σας έστειλε ο ελληνικός λαός τον περασµένο Ιούλιο ήταν εκκωφαντικό. Δυστυχώς, όµως, δεν το λάβατε και έρχεστε σήµερα
εδώ και µας κουνάτε το δάχτυλο.
Απευθύνεστε σε Βουλευτές που ασχολήθηκαν µε τα κοινά
µόνο και µόνο για να ανατρέψουν αυτή την αδικία, αυτή την επίθεση στη µεσαία τάξη. Απευθύνεστε σε πολίτες που δεν άντεξαν
τους πειραµατισµούς σας και σας γύρισαν την πλάτη. Και αυτό
σάς το λέει ένας άνθρωπος της αγοράς, που επιχειρεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στο κέντρο της Λαµίας και που είδε όλους
εκείνους τους επιχειρηµατίες που σας επέλεξαν το 2015 να σας
γυρίζουν την πλάτη και να στηρίζουν τη Νέα Δηµοκρατία.
Τα τελευταία δώδεκα χρόνια κάθε πολίτης, εργαζόµενος ή
συνταξιούχος, βίωσε την ανασφάλεια της εργασίας, την αύξηση
των εισφορών του και την ταυτόχρονη απώλεια των παροχών,
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βίωσε αλλεπάλληλες περικοπές στις συντάξεις, αναγκάστηκε να
δεχθεί τους πειραµατισµούς των µνηµονίων.
Αυτή η ανησυχία και η ανασφάλεια των πολιτών αντιµετωπίζεται επιτέλους µε το νέο νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα στη
Βουλή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µετά από δώδεκα
µνηµονιακά χρόνια. Για πρώτη φορά δεν θα υπάρχουν µειώσεις
στις συντάξεις. Αντίθετα, προβλέπονται αυξήσεις.
Στόχος του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου είναι η αποκατάσταση της δικαιοσύνης για όλους όσοι έχουν εργαστεί περισσότερο, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου.
Ενισχύεται η ανταποδοτικότητα των συντάξεων, ώστε να δηµιουργούνται ισχυρά κίνητρα παραµονής στο σύστηµα για τριάντα
πέντε και σαράντα χρόνια, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιµότητά
του σε συνδυασµό µε την είσοδο νέων ασφαλισµένων στο σύστηµα.
Και πώς διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συστήµατος; Για
πρώτη φορά η Κυβέρνηση καταθέτει νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η οποία συνοδεύεται από δύο επιστηµονικές και απόλυτα
τεκµηριωµένες αναλογιστικές µελέτες.
Αυτά που χαρακτηρίζουν το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η απλότητα, η ευελιξία και η
ελευθερία. Το νέο σύστηµα διαρθρώνεται εντελώς διαφορετικά
από τα προηγούµενα. Τα ποσά των εισφορών αποσυνδέονται
πλήρως από τον χρόνο εργασίας, τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήµατα και από το ύψος του κατώτατου µισθού. Οι έξι ασφαλιστικές κατηγορίες που διαµορφώνονται είναι ελεύθερης
επιλογής για τον ασφαλισµένο, ο οποίος µπορεί να τις αλλάξει
στις αρχές κάθε έτους ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του. Για
όλους εµάς τους ελεύθερους επαγγελµατίες αυτή η δυνατότητα
επιλογής είναι σε πολλές περιπτώσεις σωτηρία.
Να σταµατήσετε επιτέλους, όσον αφορά τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, αυτή τη σπέκουλα. Η συντριπτική πλειοψηφία
των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων θα
είναι ωφεληµένοι µέσα από τον συνδυασµό φορολογικού και
ασφαλιστικού.
Μην κάνετε πως δεν γνωρίζετε για τα 1.300 ευρώ που προκύπτουν από τη µείωση του φόρου µέχρι τις 10.000 ευρώ, τα οποία
υπερκαλύπτουν την όποια επιβάρυνση.
Στο πεδίο των συντάξεων, µέσω της σύστασης του e-ΕΦΚΑ,
επιδιώκουµε τη µεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος από τη σύστασή του. Είναι
ένα µοναδικό εγχείρηµα µέσα από το οποίο θα επιτευχθούν µεγάλες οικονοµίες κλίµακος και βεβαίως θα µειωθούν οι χρόνοι
απονοµής συντάξεων.
Ένα απλό παράδειγµα: Μέχρι σήµερα τρεις διαφορετικοί άνθρωποι από τρεις διαφορετικούς φορείς ασχολούνταν µε έναν
δικαιούχο σύνταξης για την κυρία, την επικουρική σύνταξη, αλλά
και για το εφάπαξ. Μετά τη δηµιουργία του e-ΕΦΚΑ ένας µόνο
υπάλληλος θα συγκροτεί και θα προετοιµάζει έναν ενιαίο φάκελο
για κάθε δικαιούχο σύνταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος Κατρούγκαλου επέφερε ολέθρια αποτελέσµατα, επέβαλε συνειδητά δυσβάσταχτες
εισφορές σε ελεύθερους επαγγελµατίες, γονατίζοντας και αποθαρρύνοντας κυριολεκτικά ένα παραγωγικό και δηµιουργικό
τµήµα της ελληνικής οικονοµίας, ενισχύοντας παράλληλα τη φοροδιαφυγή.
Ήρθε ο καιρός να ανασχεδιάσουµε την κοινωνική ασφάλιση,
µε γνώµονα την οικονοµική βιωσιµότητα και την κοινωνική αποτελεσµατικότητα. Είναι υποχρέωση που έχουµε απέναντι στη νέα
γενιά που έρχεται και βεβαίως σε εκείνη τη γενιά που προσέφερε, σήκωσε τα βάρη και είδε τους κόπους της να χάνονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Αθανάσιος Λιούτας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να απευθυνθώ στην κ. Κανέλλη και να
της πω ότι µε λένε και εµένα Θανάση, είµαι σαράντα επτά χρόνων και δεν γνωρίζω µε το υπάρχον ασφαλιστικό σύστηµα πότε
θα βγω στη σύνταξη. Πληρώνω είκοσι και πλέον έτη ασφάλεια.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις εκλογές
της 7ης Ιουλίου η Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναµη για έναν πολύ σηµαντικό λόγο.
Για τον λόγο ότι προετοίµασε και παρουσίασε µια ολοκληρωµένη
πρόταση ανάπτυξης για τη χώρα µας και για τους Έλληνες, µια
πρόταση για την οποία βρήκε σύµµαχο την ελληνική κοινωνία.
Ήταν µια πρόταση για ένα καλύτερο µέλλον, για ένα µέλλον ανάπτυξης και ευηµερίας, που µπορεί να έρθει µέσα από τις τοµές
και µέσα από τη ρήξη µε τις παθογένειες του παρελθόντος.
Η ψήφιση της νέας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης είναι ένα καθοριστικό βήµα για την κατάκτηση του στόχου µας. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, όλοι να κατανοήσουµε ότι η νέα ασφαλιστική
µεταρρύθµιση αποτελεί µέρος της µεγάλης λύσης, µιας κρίσιµης
λύσης, τόσο για τη βιώσιµη και σταθερή ανάπτυξη όσο και για
την αδιατάρακτη συνοχή της κοινωνίας µας.
Η σηµασία ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι πάρα
πολύ υψηλή. Η σηµασία αυτή αναφέρεται τόσο σε οικονοµικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι λαθεµένες πολιτικές των περασµένων ετών, και ιδίως οι καταστροφικές πολιτικές κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηµιούργησαν µεγάλα και σοβαρά
προβλήµατα, τόσο στην οικονοµία όσο και στην κοινωνία µας.
Μια λαθεµένη πολιτική κοινωνικής ασφάλισης διογκώνει το δηµόσιο χρέος, καταστρέφει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήµατος, διαταράσσει την εµπιστοσύνη της κοινωνίας µε το ίδιο
το ασφαλιστικό σύστηµα, αλλά και µε το κράτος, στρεβλώνει την
ασφαλιστική συνείδηση και τελικά καταστρέφει τον στόχο της
αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών.
Η αλήθεια είναι ότι η δηµοσιονοµική κρίση της τελευταίας δεκαετίας αποκάλυψε τις στρεβλώσεις, έριξε φως, έδειξε τις ελλείψεις και τα λάθη και τελικά καταλάβαµε όλοι την προέλευση και
την αιτία της κρίσιµης ζηµιάς.
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας µας, όπως αυτό
είχε διαµορφωθεί και λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια,
έφερε ένα µεγάλο µέρος της ευθύνης για αυτή την κατάσταση.
Η κατάσταση χειροτέρευσε δραµατικά στη συνέχεια επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ο νόµος Κατρούγκαλου, που εξοµοίωσε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε φορολογικό σύστηµα, εγκλώβισε δραµατικά
το πιο παραγωγικό κοµµάτι της κοινωνίας µας. Δηµιούργησε εισφοροδιαφυγή, διόγκωσε τη «µαύρη εργασία», διόγκωσε την
ανεργία µέσα από την αύξηση των εισφορών, στέρησε εισόδηµα,
αφαίρεσε το κίνητρο και τελικά στέρησε από τη χώρα µας ένα
ισχυρό εργατικό δυναµικό, αφού εξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, έκανε κακό και στην οικονοµία και στην κοινωνία µας.
Με τον νόµο Κατρούγκαλου και µε την υπερβολική φορολόγηση των πάντων ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν µόνο η είσπραξη
και η αφαίµαξη. Η παραγωγή και η ανάπτυξη εµποδίστηκαν ή
µάλλον έγιναν ο χειρότερος εχθρός.
Σήµερα, και αφού µεσολάβησε µια µακρά περίοδος διαβούλευσης, έρχεται µια νέα ηµέρα. Προσερχόµαστε εδώ, συζητάµε
και θα ψηφίσουµε τη νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Είναι µια
µεταρρύθµιση-τοµή. Είναι µια µεταρρύθµιση που έρχεται να διαµορφώσει δίκαιους κανόνες, που θα επαναφέρει την εµπιστοσύνη και την ανταποδοτικότητα, που θα ενισχύσει την
επιχειρηµατικότητα και θα στηρίξει την ανάπτυξη.
Πέρα και πάνω από κάθε άλλο είναι µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση που θεµελιώνει και βεβαιώνει την προοπτική της δίκαιης
και βέβαιης κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους Έλληνες. Το
νέο σύστηµα είναι ένα δίκαιο σύστηµα. Σέβεται την κατάσταση
και τα οικονοµικά προβλήµατα χιλιάδων Ελλήνων και δίνει ουσιαστικές λύσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, κινούµαστε και προς αυτή
την κατεύθυνση βοήθα τους µισθωτούς, τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες. Μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνει τα ποσοστά αναπλήρωσης, αυξάνει τις επικουρικές συντάξεις, δηµιουργεί ελευθερία
και ευελιξία.
Ειδικότερα, για το ελεύθερο επάγγελµα δηµιουργούνται έξι
κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών. Κάθε επαγγελµατίας θα
µπορεί ετησίως να επιλέγει σε ποια κατηγορία θέλει να ανήκει.
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Ιδιαιτέρως ακόµη πιο ευνοϊκή καθίσταται η σχετική ρύθµιση για
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς θεσπίζονται ακόµη
χαµηλότερες κλίµακες εισφορών.
Οι Έλληνες αγρότες και οι κτηνοτρόφοι µε την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ έζησαν σκοτεινές ηµέρες. Το ίδιο το αγροτικό επάγγελµα
κινδύνευσε µε αφανισµό. Σήµερα η προσπάθεια της Κυβέρνησής
µας να ενισχυθεί η εργασία στο χωράφι και σε µια κτηνοτροφική
µονάδα είναι κρίσιµη και ανεκτίµητης αξίας.
Σε όλη την κατάσταση το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο αποτελεί εµπροσθοβαρή σύµµαχο για την ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ
εµφανές και µέσα από πλέον σηµαντικές ρυθµίσεις, όπως είναι,
για παράδειγµα, οι ρυθµίσεις στην παράλληλη ασφάλιση. Οι µειωµένες εισφορές για τους νέους επιχειρηµατίες, τα κίνητρα για
τη συνέχιση εργασίας και µετά τη συνταξιοδότηση.
Ταυτόχρονα, βασική στόχευση του νέου νόµου είναι η ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων, η αποκατάσταση στη µείωση των
εισφορών των µητέρων που επιστρέφουν στην εργασία, η δυνατότητα σύνταξης σε οικογένειες µε ανάπηρα µέλη, η λύση στον
τοµέα των συντάξεων χηρείας, ο άµεσος υπολογισµός και η γρήγορη απονοµή συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.
Η ψηφιακή σύνταξη, που νικά τη γραφειοκρατία καθώς και τον
τεράστιο χρόνο αναµονής που έθετε σε οµηρία χιλιάδες συνταξιούχους, δείχνει ότι η Κυβέρνησή µας εντοπίζει τα προβλήµατα
και άµεσα δίνει τις σωστές και ουσιαστικές λύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δρόµο προς τη µεγάλη σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη χρειαζόµαστε ισχυρά θεσµικά ερείσµατα, χρειαζόµαστε ισχυρούς αναπτυξιακούς θεσµούς,
θεσµούς που να είναι ικανοί να στηρίζουν την εργασία και την
παραγωγή και ισχυρούς θεσµούς που ταυτόχρονα θα µεριµνούν
για τον αδύναµο Έλληνα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να θωρακίσουµε το µέλλον της ελληνικής
οικογένειας, το µέλλον της παραγωγής και το µέλλον της εργασίας. Γι’ αυτό εργαζόµαστε άµεσα για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό
σύστηµα. Ένα βιώσιµο και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα
θα µειώνει συνεχώς την εξάρτησή του από τον κρατικό κορβανά,
θα έχει ισορροπηµένο ισοζύγιο εισφορών και ανταποδοτικών
συντάξεων, θα αποταµιεύει και θα προστατεύει, ενώ συγχρόνως
θα είναι σύµµαχος πρώτης γραµµής στον µεγάλο αγώνα για την
ανάπτυξη.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, κινούµαστε σήµερα µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Ο στόχος του βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος είναι βασικός, είναι η ουσιαστική λύση και η κρίσιµη προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη και τη διαρκή ευηµερία όλων
των Ελλήνων. Πρέπει να το καταλάβουµε και να το καταλάβουµε
καλά, διότι είναι η µόνη αλήθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι η σηµερινή διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε τον κ. Μπούµπα Κωνσταντίνο, είναι ο αριθµός «51» στον
κατάλογο.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Καλαµατιανό Διονύση - Χαράλαµπο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για το
ασφαλιστικό δεν µπορεί να είναι αποκοµµένη από τις πολιτικές
της Κυβέρνησης για τους τελευταίους επτά µήνες. Έρχεται σε
συνέχεα µια πολιτικής υποβάθµισης της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, αποδεικνύει πόσο έχετε εντρυφήσει στα νεοφιλελεύθερα προτάγµατα, αποδεικνύει πόσο επιλέγετε να
επαναφέρετε στη χώρα τις καταστροφικές πολιτικές του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ενώ βρισκόµαστε εκτός µνηµονίων.
Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι παρεµβάσεις σας στην υποβάθµιση των εργασιακών σχέσεων. Και θυµίζω σπεύσατε νύχτα να
καταργήσετε τον βάσιµο λόγο για την εγκυρότητα της απόλυσης, γεγονός που σηµαίνει πιο εύκολες και περισσότερες απολύσεις. Υποβαθµίσατε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, για να
µη γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Ούτε στην
περίοδο 2010 - 2014 δεν είχαµε απολύσεις στις τράπεζες, τώρα
έχουµε. Έχουµε επίσης διώξεις συνδικαλιστών, απειλές, µει-
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ώσεις µισθών και άλλα προκλητικά φαινόµενα, που αποτελούν
πλέον καθηµερινότητα για τους εργαζόµενους. Ούτε τα χρόνια
των µνηµονίων δεν είχαµε τέτοιους περιορισµούς στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και την προσφυγή στη διαιτησία.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει χαµηλότερους µισθούς για τους εργαζοµένους µας. Αλλά και σε συνθήκες οµαλότητας η εξαπάτηση του ελληνικού λαού από πλευράς σας είναι µνηµειώδης.
Πώς να εξηγήσει κανείς την υπαναχώρησή σας στο θέµα του κατώτατου µισθού; Τι λέγατε προεκλογικά και µετεκλογικά για κάποιο διάστηµα; Λέγατε ότι θα αυξήσετε τον κατώτατο µισθό στο
διπλάσιο της ανάπτυξης. Τώρα τα ξεχάσατε όλα αυτά και λέτε
ότι δεν µπορείτε να δώσετε αύξηση στον κατώτατο µισθό, γιατί
ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αύξηση 11%. Αυτές οι παραδοχές, αυτές οι διαψεύσεις σάς εκθέτουν ανεπανόρθωτα.
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι να έχουµε νέες στρατιές
ανέργων. Τα στοιχεία του ΟΑΕΔ είναι αποκαλυπτικά. Έχουµε
δέκα χιλιάδες νέους ανέργους µεταξύ Δεκεµβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020, δέκα χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας µε τη
δική σας υπογραφή.
Τι σχέση έχουν, όµως, όλα αυτά µε τη συζήτηση του ασφαλιστικού; Έχουν άµεση σχέση. Γνωρίζετε ότι για κάθε µονάδα αύξησης της ανεργίας ο ΕΦΚΑ έχει µείωση εσόδων 30
εκατοµµυρίων ετησίως. Αντίστοιχα τέτοια µείωση έχει και λόγω
της µη αύξησης του κατώτατου µισθού.
Με τον ρυθµό που σαρώνετε τις εργασιακές σχέσεις για µια
ακόµη φορά είναι θέµα χρόνου να προκύψουν νέες απώλειες για
τον ΕΦΚΑ και να απαιτούνται νέα µέτρα και περικοπές συντάξεων. Αυτά θα µας λέτε. Αλήθεια, τα έχετε υπολογίσει όλα αυτά;
Έχετε υπολογίσει, κύριε Υπουργέ, την τοξική σας πολιτική στις
παραδοχές της αναλογιστικής µελέτης; Μάλλον όχι.
Ας δούµε, όµως, τα ζητήµατα µε τη σειρά. Αλλάζετε την αποστολή του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης: από αξιοπρεπή
κοινωνική προστασία των πολιτών περνάµε στη βιωσιµότητα του
ΕΦΚΑ και την επάρκεια των συντάξεων. Άλλο η αξιοπρέπεια,
άλλο η επάρκεια.
Μειώνετε το εισόδηµα για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Ακούµε τον κύριο Υπουργό και τους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας να µας λένε και στις επιτροπές και όλη
µέρα σήµερα, µάλλον και αύριο και µεθαύριο αυτά θα µας λένε,
ότι δήθεν δεν υπάρχουν µειώσεις στις συντάξεις, ότι δήθεν δεν
υπήρξε ποτέ δέκατη τρίτη σύνταξη, την εξαλείφετε. Μέχρι πρόσφατα λέγατε ότι θα την τηρήσετε. Αφού την ψηφίσατε, θα την
τηρήσετε. Τώρα υπαναχωρείτε και σε αυτό, την εξαφανίζετε.
Όσο όµως λέτε εσείς αυτά, εµείς θα διαβάζουµε τον νόµο, θα
διαβάζουµε το άρθρο 120 του ν.4611/2019, το οποίο αποκατέστησε πλήρως τη δέκατη τρίτη σύνταξη για οκτακόσιες χιλιάδες
συνταξιούχους, όσους λάµβαναν µέχρι 500 ευρώ, και ποσοστό
για τους υπολοίπους.
Γεγονός είναι ότι δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι έλαβαν
τη δέκατη τρίτη σύνταξη και θα συνέχιζαν να τη λαµβάνουν, αν
δεν την καταργούσατε µε τον δικό σας νόµο.
Διαβάζω, λοιπόν, άρθρο 120 ν.4611/2019: «Στους δικαιούχους
κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους
επιδοµάτων σύνταξης µε αιτία την αναπηρία χορηγείται από το
έτος 2019 και για κάθε επόµενο έτος δέκατη τρίτη σύνταξη.».
Όσο, λοιπόν, λέτε εσείς ότι δεν υπήρξε, εµείς θα σας διαβάζουµε
αυτό, όλοι οι συνάδελφοι.
Και στην παράγραφο 3 λέει: «Η δέκατη τρίτη σύνταξη καταβάλλεται εντός του µηνός Μαΐου κάθε έτους.». Και εσείς το ψηφίσατε. Αν δεν υπήρξε, γιατί την καταργείτε; Διατηρήστε τον
νόµο και να συνεχίσει να καταβάλλεται. Την καταργήσατε το
2012 µε τον ν.4093, την καταργείτε για δεύτερη φορά τώρα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν µπορείτε να παραποιείτε την πραγµατικότητα.
Βεβαίως, τις µειώσεις στις συντάξεις τις οµολογείτε. Και σας
καλώ να διαβάσετε τον προϋπολογισµό που ψηφίσατε για το
2020. Εκεί προβλέπεται συνταξιοδοτική δαπάνη µειωµένη κατά
200 εκατοµµύρια.
Επίσης, σας καλώ να διαβάσετε την αναλογιστική µελέτη που
κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, σελίδα 43. Τι λέει εδώ; Ετήσια σύν-
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ταξη µε την προβολή του ν.4387/2016 του κακού για εσάς νόµου
Κατρούγκαλου.
Λοιπόν, 2020 µε το ν.4387 ετήσια σύνταξη 9.809 ευρώ. Με το
δικό σας σενάριο, τον νέο νόµο που δήθεν δεν έχει µειώσεις,
αλλά έχει µειώσεις, προβλέπονται 9.681. Αντίστοιχες µειώσεις
είναι και για όλα τα έτη µέχρι το 2070. Διαβάστε τα, λοιπόν, αυτά
και σταµατήστε να παραποιείτε την πραγµατικότητα ξαναλέω.
Δίνετε αυξήσεις σε κύριες συντάξεις για ελάχιστους συνταξιούχους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζοµένων, το 72% από αυτούς συνταξιοδοτείται µε λιγότερα
από τριάντα έτη δουλειάς. Άρα είναι αδύνατον να φτάσει κάποιος
στα τριάντα πέντε µε σαράντα έτη ασφάλισης, καθώς πια η εναλλαγή εργοδοτών, η καθυστερηµένη είσοδος στην παραγωγική
διαδικασία, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης κυριαρχούν στην
εργασιακή ζούγκλα την οποία θέλετε.
Η ανεργία, επίσης, παραµένει σε πολύ µεγάλα ποσοστά, παρ’
ότι καταφέραµε να τη µειώσουµε κατά δέκα µονάδες από αυτό
που µας παραδώσατε. Οι ωφελούµενοι από τις περιβόητες αυξήσεις στις συντάξεις δεν θα ξεπεράσουν τις εβδοµήντα χιλιάδες, απέχει βέβαια πολύ αυτό το νούµερο από το ένα
εκατοµµύριο που έλεγε ο κύριος Υπουργός ότι θα δουν αυξήσεις.
Αυξάνετε, επίσης, τις εισφορές για το 85% των ελεύθερων
επαγγελµατιών µε την αύξηση της κατώτερης κλίµακας έως 20%.
Απλά µαθηµατικά: από 185 ευρώ που είναι σήµερα η κατώτερη
εισφορά ανεβαίνει στα 220 ευρώ. Άρα, λοιπόν, έως 20% αύξηση.
Η αποσύνδεση της εισφοράς από το εισόδηµα ζηµιώνει τα µικρά
εισοδήµατα, τη µεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών, µέχρι 12.000 ευρώ εισόδηµα ζηµιώνεται µε το δικό σας
ασφαλιστικό και ευνοούνται µόνο οι λίγοι µε τα πολύ υψηλά εισοδήµατα, τους οποίους υπηρετείτε.
Δίνετε τη δυνατότητα να πληρώνει την ίδια κατώτατη εισφορά
εκείνος ο οποίος κερδίζει 70.000 ευρώ το έτος µε εκείνον που
κερδίζει 7.000 ευρώ το έτος και αυτό το λέτε υγιή ανταγωνισµό.
Αυτό είναι νόθευση του ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παράλληλα, συρρικνώνετε τον χώρο της δηµόσιας ασφάλισης, ανοίγετε τον δρόµο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες,
καθώς ελάχιστη εισφορά σηµαίνει και ελάχιστη σύνταξη. Εισάγετε, λοιπόν, τον θεσµό των pension poors, δηλαδή των πενήτων
συνταξιούχων.
Εισάγετε επίσης µείωση συντάξεων κατά 30% για τους συνταξιούχους που εργάζονταν πριν από τον ν.4387. Δεν υπήρχε µείωση µε τον νόµο Κατρούγκαλου στους συνταξιούχους που
εργάζονταν πριν από τον νόµο αυτό. Τώρα εισάγετε επιβάρυνση
30% στη σύνταξή τους.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία που καταθέτουµε
προτείνουµε αύξηση των επικουρικών συντάξεων στους πάσχοντες από βαριές και συνήθως ανίατες ασθένειες. Εφόσον τα δηµοσιονοµικά βελτιώνονται, οφείλουµε να στηρίξουµε τους βαριά
πάσχοντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε ήδη
υπερβεί τον χρόνο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Συµπερασµατικά, λοιπόν, το νοµοσχέδιό σας είναι µία πρόχειρη συρραφή διατάξεων. Ζηµιώνει τη µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων για
να ευνοήσει τα πολύ µεγάλα εισοδήµατα. Κάνετε ανάποδη αναδιανοµή υπέρ αυτών που έχουν λιγότερη ανάγκη κοινωνικής προστασίας.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, καταθέτουµε ένα συνεκτικό σχέδιο,
που στηρίζει το δηµόσιο καθολικό αναδιανεµητικό υποχρεωτικό
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης όχι µε όρους περικοπών, αλλά
µε όρους αξιοπρέπειας για τους συνταξιούχους και τους εργαζόµενους Εµείς είµαστε µε αυτούς, εσείς µείνετε στη νεοφιλελεύθερη µοναξιά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης Βασίλειος - Νικόλαος από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να πω στον κ. Καλαµατιανό, ο οποίος είναι ευπρεπέστατος, σοβαρός και καλός συνάδελφος, ότι αυτή την περιβόητη
δέκατη τρίτη σύνταξη τη δώσατε όταν πια ήσασταν βέβαιοι ότι
φεύγατε, αποχωρούσατε...
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Την ψηφίσατε
όµως, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …και αφήνατε τη
χώρα στα ερείπια που παρέλαβε η διακυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Μα, τι λέτε
τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …και βέβαια ένα
ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο η χώρα µας έχει να αντιµετωπίσει
και να προσφέρει στους Έλληνες µεγάλη ασφάλεια.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Είναι καινοφανές αυτό! Δεν το λέει κανείς, ούτε οι Υπουργοί!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ηρεµήστε, ηρεµήστε!
Ξέρω ότι σας ενοχλεί η αλήθεια. Έχετε µάθει να ζείτε στις αυταπάτες, το γνωρίζω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Όχι, αλλά να
λέµε την αλήθεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ωστόσο, τελείωσε το
παραµύθι. Και το κακό παραµύθι τελειώνει ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, οριστικά και αµετάκλητα, κύριε Καλαµατιανέ.
Η χώρα µαζί µε τη µεγάλη οικονοµική κρίση είχε εισέλθει σε
µία βαθύτατα εκρηκτική περίοδο ανασφάλειας του ασφαλιστικού
της συστήµατος. Και ενώ από τα µέσα της δεκαετίας του ’80
όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίδονταν στη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών
τους συστηµάτων, εµείς -παρασυρόµενοι από την επίπλαστη ευµάρεια της εποχής- αφήσαµε δυστυχώς τα πράγµατα στην τύχη
τους, µε φωτεινή εξαίρεση την προσπάθεια που είχε γίνει την
εποχή της διακυβέρνησης του αείµνηστου πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και -για να είµαι ακριβοδίκαιος- την περίοδο της υπουργίας του καθηγητή Γιαννίτση.
Δυστυχώς το εγχείρηµα επί ΣΥΡΙΖΑ, µε τον περιβόητο νόµο
Κατρούγκαλου, µόνο προβλήµατα και αδιέξοδα δηµιούργησε
στους Έλληνες ασφαλισµένους. Χαρακτηριστικό αυτού του νοµοθετήµατος η πολυπλοκότητα, το πλήθος των αντικινήτρων που
δεν ενθάρρυναν την παραµονή σε αυτό, που τιµωρούσε και είχε
οριζόντιες αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση.
Ευτυχώς που η εισαγωγή του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, συνοδεύεται άµεσα και µε πλήρη ειδική
αναλογιστική µελέτη για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.
Επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητά του και παρέχει µε τον τρόπο αυτό
ασφάλεια σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα µέχρι και το 2070.
Και αυτό εδώ, εφόσον το διασφαλίσουµε -που είµαι βέβαιος
ότι µε τις διατάξεις που θα ψηφίσουµε διασφαλίζεται, καθώς και
µε τις µελέτες που έχουµε- είναι επίσης το πρώτο το οποίο, είτε
το θέλετε είτε όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από δώδεκα χρόνια δεν φέρνει καµµία µείωση στις συντάξεις.
Με τον νέο νόµο οι επί τριακονταετία ασφαλισµένοι θα έχουν
σαφώς υψηλότερες παροχές µε τη συνταξιοδότησή τους και βέβαια ο συντάξιµος µισθός όλων των ασφαλισµένων υπολογίζεται
µε τις αποδοχές δεκατεσσάρων µηνών.
Το νέο σύστηµα είναι απλό και καινοτόµο και κυρίως αναµένεται να είναι και εποικοδοµητικό, µε κύρια χαρακτηριστικά του την
πλήρη αποσύνδεσή του από τη χρόνια ασφάλιση και τις γνωστές
κλάσεις του παρελθόντος. Από την αύξηση του κατώτατου µισθού, εισάγει χαµηλές εισφορές για όλους ανεξαιρέτως τους νεοεισερχόµενους στην παραγωγική διαδικασία για τα πέντε
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πρώτα χρόνια της επαγγελµατικής τους ζωής.
Παρέχει ευελιξία, γιατί στην αρχή κάθε έτους ο ασφαλισµένος
µπορεί να επιλέγει οποιαδήποτε κατηγορία, είτε προς τα πάνω
είτε προς τα κάτω, και για όσο χρόνο το επιθυµεί. Ο πρωτογενής
τοµέας θα αντιµετωπιστεί µε ευαισθησία µέσα από ένα ειδικό και αντιµετωπίζεται µέσα από το νοµοθέτηµα αυτό- ευνοϊκό και
προστατευτικό πλαίσιο.
Στοίχηµα είναι να µπει η Ελλάδα σε µία ασφαλιστική κανονικότητα, που κάθε πολίτης στο τέλος του ασφαλιστικού του βίου θα
λαµβάνει αξιοπρεπή σύνταξη και όχι ψεύτικα επιδόµατα, όπως
επιδιώξατε δυστυχώς.
Το ασφαλιστικό σύστηµα µεταβαίνει επίσης σε µία νέα εποχή,
καθώς δηµιουργείται για πρώτη φορά ένας ενιαίος εθνικός φορέας ασφάλισης, ο e-Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης,
στον οποίο εντάσσεται και το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
Έτσι, θα έχουµε οργανωτική και διοικητική ενοποίηση, µε λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων της κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής. Συνάµα θα επιτευχθεί η
ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών. Καινοτοµία, λοιπόν, είναι ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Με τη θέσπιση της ψηφιοποίησης όλων των λειτουργιών της
κοινωνικής ασφάλισης ενοποιούνται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς
απονοµής σύνταξης και εφάπαξ παροχών και εντάσσονται οι δηµόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι και στρατιωτικοί, στο ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστηµα, εν όψει των αρχών της διαταµειακής και
διεπαγγελµατικής αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 4 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και γίνονται βέβαια
και οι απαραίτητες παρεµβάσεις σε συµµόρφωση µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ειδικό καθεστώς.
Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου θα υπάρχουν αυξήσεις στην επικουρική τους σύνταξη για όσους είχαν
περικοπές το καλοκαίρι του 2016, επειδή είχαν τότε άθροισµα
κυρίας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ, αυξήσεις που µεσοσταθµικά θα είναι στα 99,57 ευρώ περίπου.
Με την ασφαλιστική αυτή µεταρρύθµιση θα διευρυνθεί για
πρώτη φορά το πεδίο εφαρµογής, σε προαιρετική βάση, της
υπαγωγής στην επικουρική σύνταξη σε όλους τους µη µισθωτούς.
Με συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο προετοιµαζόµαστε να αντιµετωπίσουµε την τελευταία παθογένεια του ασφαλιστικού συστήµατος που είχαµε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µας είχε
κληροδοτήσει πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ συντάξεις χηρείας, επανυπολογισµούς που δεν είχαν γίνει ποτέ. Με τη µεταρρύθµιση της
ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» απαντάµε στο πρόβληµα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Στόχος είναι όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες να απολαµβάνουν σχεδόν αµέσως και χωρίς καµµία καθυστέρηση τη σύνταξή τους. Για όλους αυτούς, λοιπόν, τους
λόγους υπερψηφίζω το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο του Υπουργού
κ. Βρούτση και της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αποτελεί άλλη
µια άµεση υλοποίηση ενός από τους πιο σηµαντικούς στόχους
που είχε θέσει η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε σε µένα, µπορώ να απαντήσω για ένα
λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επί προσωπικού;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ναι, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, σύντοµα
σας παρακαλώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ενηµερώσω τον κ. Υψηλάντη, επειδή αναφέρθηκε
στο όνοµά µου, για το εξής: Αυτά που λέτε περί ερειπίων και
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δήθεν καµένης γης, δεν τα λέει ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός
ούτε οι κύριοι Υπουργοί. Άρα ενηµερωθείτε, παρακαλώ, γιατί δεν
είναι ισχυρισµός της Νέας Δηµοκρατίας αυτός. Είναι καινοφανής. Το λέτε για πρώτη φορά εσείς. Γιατί πώς µπορεί να µιλήσει
κανείς για ερείπια, όταν παραδόθηκε µία χώρα µε γεµάτα ταµεία,
37 δισεκατοµµύρια µαξιλάρι ασφαλείας, µειωµένη ανεργία κατά
δέκα µονάδες, ρυθµισµένο χρέος, έντεκα τρίµηνα ανάπτυξης,
αποκατεστηµένο κοινωνικό κράτος….
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Καλαµατιανέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εγώ σας εκτιµώ, αλλά
απαξιώ να απαντήσω…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ερείπια παραδώσατε εσείς, µε άδεια ταµεία, 25% απώλεια ΑΕΠ και 27%
ανεργία. Αυτά είναι τα ερείπια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τα πιστεύετε ακόµα
και ακόµα µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Γκαρά Αναστασία από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
ήταν επί προσωπικού, γιατί δεν ήταν προσωπικό.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού, γιατί αναφέρθηκε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν είναι προσωπικό αυτό. Δεν υπάρχει προσωπικό.
Ορίστε, κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε
ένα θέµα το οποίο δεν περιλαµβάνεται στο παρόν νοµοσχέδιο,
ωστόσο αφορά σε χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα και αναφέρεται σε χιλιάδες αγρότες και αγρότισσες, δικαιούχους συντάξεων χηρείας, οι οποίοι και οι οποίες,
παρ’ ότι καταβάλλουν κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές
και βρίσκονται στην αγροτική παραγωγή, χάνουν την εξισωτική
ενίσχυση.
Το συγκεκριµένο ζήτηµα ανέκυψε µετά από σχετική εγκύκλιο
του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι όχι απλά
εξαιρούνται της εξισωτικής ενίσχυσης, αλλά υφίστανται και το
ενδεχόµενο να κληθούν να επιστρέψουν χρήµατα τα οποία ήδη
έχουν λάβει στο παρελθόν.
Το επισηµαίνω, κύριε Υπουργέ, διότι είναι εξαιρετικά άδικο
αγρότες και αγρότισσες ορεινών ή αποµακρυσµένων ή µειονεκτικών περιοχών, επειδή λάµβαναν ή λαµβάνουν συντάξεις χηρείας, να στερούνται αναγκαίων ενισχύσεων, ενώ οι ίδιοι
βρίσκονται ακόµη στην παραγωγή. Θα πρέπει άµεσα οι αρµόδιοι
Υπουργοί να προβούν στις απαραίτητες παρεµβάσεις, προκειµένου να αλλάξει η σχετική εγκύκλιος και να λυθεί το συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Σε ό,τι αφορά τώρα στο ασφαλιστικό Βρούτση, ένα ασφαλιστικό µε το οποίο εννέα στους δέκα συνταξιούχους και εννέα
στους δέκα ελεύθερους επαγγελµατίες θα έχουν απώλεια εισοδήµατος και επιβαρύνσεις στην τσέπη τους, όσο ο κ. Βρούτσης
όλο το προηγούµενο διάστηµα έβγαινε στα κανάλια και µοίραζε
αυξήσεις µέσω των καναλιών στους συνταξιούχους, την ίδια
στιγµή υπέγραφε δυστυχώς ρυθµίσεις οι οποίες µείωναν τις συντάξεις και αύξαναν τις εισφορές.
Αυτές οι υπογραφές ήρθαν, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο να συζητείται στην Ολοµέλεια ως το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Δεν
µας προκαλεί καµµία εντύπωση. Η εξαπάτηση, άλλωστε, είναι
ίδιο χαρακτηριστικό της Νέας Δηµοκρατίας. Να θυµίσω, άλλωστε, ότι η ίδια κυβέρνηση προ ετών µιλούσε για success story
την ίδια στιγµή που είχε αυξήσει την ανεργία κατά 28% και είχε
κάνει περικοπές κατά 40% στις συντάξεις.
Πιο συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στις συντάξεις και τις περικοπές που προβλέπονται στο εν λόγω νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα, πρώτον, η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού του
2020, ο οποίος έχει ψηφιστεί µέσα σε αυτή την Αίθουσα, για τις
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συντάξεις είναι κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ µικρότερη από την
αντίστοιχη του προηγούµενου έτους, του 2019. Η επιλογή αυτή
είναι αποκλειστικά της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν υποχρεώθηκαν
από κανένα µνηµόνιο, από κανέναν θεσµό, από κανέναν εξωτερικό παράγοντα.
Στον προϋπολογισµό, λοιπόν, βλέπουµε περικοπές. Στις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας βλέπουµε ή ακούµε
αυξήσεις. Παράλογο; Παράλογο. Τα νούµερα, ωστόσο, µιλούν.
Δεύτερον, έχουµε την οριστική κατάργηση της δέκατης τρίτης
σύνταξης, που θέσπισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως µόνιµο
µέτρο και έλαβαν περίπου δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι πέρυσι τον Μάιο. Είναι αστείο να έρχεται αυτή τη στιγµή η Νέα Δηµοκρατία και να λέει ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη δεν υπήρξε
ποτέ. Αναρωτιέµαι: Τι ψήφισαν πέρυσι τον Μάιο; Ψήφισαν µια
φαντασίωση, άραγε, αφού δεν υπήρξε ποτέ και τι ακριβώς έλαβαν τον περασµένο Μάιο τα δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι,
όταν οκτακόσιες χιλιάδες εξ αυτών έλαβαν µια ολόκληρη σύνταξη και ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες έλαβαν αναλογικά
ένα σηµαντικό τµήµα της σύνταξής τους; Τι έλαβαν αυτοί; Μια
φαντασίωση που δεν υπήρξε ποτέ;
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η δεύτερη φορά
που το ίδιο κόµµα, η Νέα Δηµοκρατία, και ο ίδιος Υπουργός, ο κ.
Βρούτσης, καταργούν τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Ακόµη και ο περιβόητος µηχανισµός στήριξης των συνταξιούχων, για τον οποίο
µιλούσατε στο παρελθόν, που δήθεν θα αντικαθιστούσε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, απουσιάζει από αυτό το νοµοσχέδιο.
Όµως, δεν αρκείστε µόνο σε αυτά. Προχωράτε και στην περικοπή της σύνταξης κατά 30% για όσους συνταξιούχους εργάζονται πριν από το 2016, µια άκρως σκληρή και τιµωρητική
διάταξη για αυτούς τους συνταξιούχους. Την ίδια στιγµή, όµως,
προκλητικά ψηφίζετε οι µετακλητοί των υπουργικών γραφείων
της Νέας Δηµοκρατίας να λαµβάνουν και τον µισθό και τη σύνταξή τους. Μια ακόµη ρύθµιση, λοιπόν, του περιβόητου πελατειακού επιτελικού κράτους της Νέας Δηµοκρατίας.
Επιπλέον, προχωράτε και σε µια ακόµη κρυφή περικοπή στις
συντάξεις µε το ποσοστό αναπλήρωσης από τα σαράντα έτη και
µετά να µειώνεται απότοµα και ανεξήγητα από το 2% στο 0,5%.
Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά στο νέο σύστηµα εισφορών,
βλέπουµε και εδώ να καταρρέει µε πάταγο ακόµη ένα προεκλογικό αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό της ελάφρυνσης των
µικροµεσαίων επιχειρηµατιών και των ελεύθερων επαγγελµατιών, που θα έφερνε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Αντιθέτως, στο σηµερινό νοµοσχέδιο βλέπουµε να επιβαρύνει
η σηµερινή Κυβέρνηση προκλητικά εννέα στους δέκα ελεύθερους επαγγελµατίες, αποσυνδέοντας τις εισφορές τους από το
πραγµατικό εισόδηµα και αυξάνοντας τις εισφορές κατά 20%.
Συν 20% θα πληρώσουν οι ασφαλισµένοι µε τον νόµο Βρούτση.
Αυξήσεις, επίσης, θα δουν και οι αγρότες στις ασφαλιστικές
τους εισφορές. Φυσικά, η επιβάρυνση αυτή πλήττει τα χαµηλά
και µεσαία εισοδήµατα, σε αντίθεση µε τα υψηλά, στα οποία η
Νέα Δηµοκρατία για ακόµη µια φορά, όπως συνηθίζει, κλείνει
προκλητικά το µάτι.
Με την επαναφορά των κλάσεων, λοιπόν, διευκολύνει τα
υψηλά εισοδήµατα να πληρώνουν πολύ χαµηλότερες εισφορές
και κατευθύνει µε αυτόν τον τρόπο τεράστια ποσά στην ιδιωτική
ασφάλιση.
Το χειρότερο από όλα, βέβαια, είναι πως µε το νέο σχέδιο
νόµου αναζωπυρώνεται ο κίνδυνος να τροφοδοτηθούν εκ νέου
ελλείµµατα στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και όλοι
ξέρουµε τι ακολουθεί µετά από αυτό: περικοπές και νέα µέτρα.
Ακόµη και στις επικουρικές συντάξεις, όµως, αυτό που βλέπουµε
στην πραγµατικότητα να κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι µια ανάποδη αναδιανοµή σε βάρος των χαµηλοσυνταξιούχων. Αυτό αποδεικνύεται, άλλωστε, και από την ίδια την
αναλογιστική µελέτη που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης και δείχνει ότι
η µέση ετήσια σύνταξη µειώνεται για φέτος και για τα επόµενα
χρόνια µέχρι το 2040.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, πέρα από τις περικοπές και τις επι-
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βαρύνσεις, ο νόµος που φέρνετε σήµερα κλείνει και ουσιαστικές
βασικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην περιφέρεια, όπως το ΙΚΑ Ορεστιάδας, στερώντας κύριες υπηρεσίες από τους πολίτες στην περιφέρεια.
Κλείνοντας, όµως, επιτρέψτε µου να πω τα εξής. Είναι προφανές πως κανένα ασφαλιστικό σύστηµα, πόσω µάλλον κάποιο
όπως αυτό που παρουσιάζετε σήµερα, που µεταφέρει προκλητικά τα βάρη στους χαµηλοσυνταξιούχους, δεν πρόκειται να πατήσει γερά στα πόδια του, αν δεν υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο
για την προστασία και την ανάκτηση της εργασίας στη χώρα.
Ήδη τα πρώτα δείγµατα της Νέας Δηµοκρατίας είναι εµφανή, µε
την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας σε λίγους µόλις µήνες.
Εδώ πραγµατικά µας χωρίζει µια άβυσσος από τη Νέα Δηµοκρατία, διότι εσείς επιλέγετε όχι απλά να εξαπατήσετε τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους, αλλά συνειδητά να
απορρυθµίσετε πλήρως την αγορά εργασίας στις συλλογικές
συµβάσεις, ακόµη και το ελάχιστο δικαίωµα που πρέπει να έχει
κάθε εργαζόµενος σε αυτή τη χώρα. Ένα ισχυρό δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί προστασία των εργασιακών
δικαιωµάτων, ισχυρές συλλογικές συµβάσεις, αύξηση των µισθών αλλά και µέτρα ενίσχυσης της εργασίας.
Κύριε Υπουργέ -και κλείνω- στα φιλόξενα κανάλια µπορείτε να
αραδιάζετε µε περηφάνια τα ψέµατά σας και να υπόσχεστε αυξήσεις. Η πραγµατικότητα και η τσέπη των πολιτών, όµως, αποδεικνύει καθηµερινά την κοροϊδία και την εξαπάτηση της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ και για τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
η κ. Βρυζίδου Παρασκευή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο έχουµε µια
καινούργια εκκίνηση στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση.
Για να κρίνουµε, όµως, το νοµοσχέδιο, θα πρέπει να το δούµε
συνολικά και όχι να ασκούµε κριτική αν είναι καλό ή όχι, παίρνοντας επιµέρους άρθρα και αναλύοντας τη σύνταξη κάποιας κατηγορίας. Πρέπει να δούµε συνολικά αν είναι καλό ένα νοµοσχέδιο
ή όχι και σε ποια πράγµατα πρέπει να εστιάσουµε.
Κατ’ αρχάς, ένα νοµοσχέδιο πρέπει να είναι βιώσιµο. Διότι, αν
δεν είναι, τι νόηµα έχουν όλα τα υπόλοιπα; Πρέπει να είναι δίκαιο,
να νιώθει ο συνταξιούχος αλλά και αυτός που πληρώνει ασφάλεια ότι άνθρωποι της ίδιας κατηγορίας µε ίδια δεδοµένα θα
έχουν παραπλήσιες συντάξεις, να είναι ανταποδοτικό, να αισθάνεται ο κάθε πολίτης ότι παίρνει ανάλογα µε αυτά που έχει δώσει
είτε σε εισφορές είτε σε χρόνια και, βέβαια, να εξασφαλίζει µια
ικανοποιητική και αξιοπρεπή σύνταξη.
Με ποιον τρόπο µπορεί να είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό; Κατ’
αρχάς, µε το να έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια εργαζόµενους που θα παραµένουν στις δουλειές τους και θα πληρώνουν τις εισφορές τους. Για να γίνει, όµως, αυτό, θα πρέπει
να υπάρχει και κίνητρο. Με το παρόν νοµοσχέδιο βάζουµε τους
άξονες και δίνουµε αυξήσεις στους ανθρώπους που µένουν στην
εργασία τους τριάντα, τριάντα πέντε, σαράντα χρόνια.
Επίσης, βιώσιµο θα είναι το ασφαλιστικό όταν υπάρχουν ικανοποιητικές εισφορές και αυτό θα συµβεί όταν ο ασφαλισµένος
έχει κατηγορίες να επιλέξει και επιλέγει τη µεγαλύτερη, γιατί µε
βάση αυτή την εισφορά θα έχει και µεγαλύτερη σύνταξη.
Και βέβαια είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό όταν υπάρχουν εργαζόµενοι. Κι εδώ είναι το διαφορετικό πνεύµα και οι διαφορετικοί στόχοι της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του
Πρωθυπουργού µας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που επενδύει
στις θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη και, µε βάση αυτό το
πνεύµα, θα είναι βιώσιµο και το ασφαλιστικό.
Αναρωτιόµουν σε κάποιες τοποθετήσεις πώς συνάδελφοι βρίσκουν κάποια ελαττώµατα ή ασκούν αρνητική κριτική σε άρθρα
αυτού του νοµοσχεδίου. Τελικά, η απάντηση είναι ότι είναι διαφορετικό το σκεπτικό µας. Υπάρχουν παρατάξεις που τις ενδιαφέρει το εφήµερο και το προσωρινό, παροχές που θα
ικανοποιήσουν τον κόσµο, θα υπάρχουν πρόσκαιρα πολιτικά
οφέλη, αλλά σε βάθος χρόνου η χώρα θα βρίσκεται σε άσχηµη
κατάσταση και δεν θα είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό. Έτσι, λοι-
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πόν, µε αυτό το σκεπτικό και µε αυτά τα δεδοµένα µπορεί να
δούµε το ασφαλιστικό µε άλλη µατιά. Είναι, όµως, λάθος. Γιατί
αυτό το ασφαλιστικό επενδύει στο µέλλον κι έχει άρθρα τα οποία
στηρίζουν την κοινωνία.
Ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο το οποίο ελήφθη υπ’ όψιν είναι η
τυραννία των συνταξιούχων µέχρι να πάρουν τη σύνταξή τους τα
τελευταία χρόνια. Είναι σωστό άνθρωποι που ασχολούνται µε τη
διακυβέρνηση της χώρας να δέχονται δύο και τρία χρόνια οι απόµαχοι της ζωής, αυτοί που θυσίασαν τόσα χρόνια στη δουλειά
τους, να µην µπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους και να κλονίζεται η αξιοπρέπειά τους στην αναµονή;
Γι’ αυτόν τον λόγο ελήφθησαν µέτρα που τα θεωρώ πάρα
πολύ σοβαρά. Κατ’ αρχάς, από ένα ταµείο να µπορούµε να παίρνουµε την κύρια σύνταξη, την επικουρική, την εφάπαξ προσφορά. Και µε την ηλεκτρονική σύνταξη, που γίνεται µέσω της
συγκέντρωσης όλων των δεδοµένων ηλεκτρονικά, θα µπορέσουµε να έχουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις συντάξεις,
που είναι µία µεγάλη προσφορά στην κοινωνία µας και σήµερα
θεωρώ ότι είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα.
Συνενώσεις ταµείων έγιναν και επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Με τον
τρόπο που έγιναν, όµως, αντί να φέρουν θετικό αποτέλεσµα και
να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις, είχαµε ακόµη πιο αρνητικό
αποτέλεσµα. Διότι όταν το τελευταίο ταµείο θα έβγαζε τη σύνταξη του συνταξιούχου και έπρεπε να ρωτήσει και το ΙΚΑ - ΕΦΚΑ
ή το ΙΚΑ - ΤΕΒΕ ή τον ΟΓΑ να του απαντήσουν και αργούσε
άλλον έναν χρόνο και η απάντηση, η καθυστέρηση ήταν µεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν στο ένα ταµείο. Τώρα οργανώνεται µε
τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουµε τα καλύτερα δυνατά οφέλη.
Τώρα πάµε στους γενικούς άξονες των επιµέρους θεµάτων.
Αυτό το ασφαλιστικό δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και δεν µπορεί
κανείς να παραβλέψει ότι έχει πιάσει τις κοινωνικές αυτές οµάδες
που έχουν ανάγκη, όπως τις µητέρες µε µειωµένες εισφορές που
έχουν αποκτήσει παιδί, τους αναπήρους, οι οποίοι εάν εργάζονταν το µικρό βοήθηµα που έπαιρνε αυτός που είχε την επιµέλεια
κοβόταν, τις συντάξεις χηρείας, όπου υπήρχε όριο του εναποµείναντος στη ζωή συντρόφου να µην µπορεί να πάρει τη σύνταξη εάν δεν είναι πενήντα δύο χρόνων. Έχουν ληφθεί τροµερά
µέτρα προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις κι εδώ δείχνει και το
κοινωνικό πρόσωπο και την ευαισθησία.
Παράλληλα, έχουµε τη στήριξη της νέας γενιάς, µε µειωµένες
εισφορές στα πρώτα πέντε χρόνια.
Επίσης, δίνεται η ευκαιρία ο εργαζόµενος µισθωτός και ελεύθερος επαγγελµατίας να πληρώνει µία εισφορά. Εδώ ακούστηκε
ότι κάποιος ο οποίος έχει πολλά έσοδα θα πληρώνει τα ίδια µε
τα λίγα; Μα, εδώ µιλάµε για το ασφαλιστικό. Δεν µιλάµε για φορολογικό σύστηµα, που ανάλογα µε τα έσοδά σου θα πληρώνεις
τον φόρο.
Το ασφαλιστικό σύστηµα έχει πιάσει όλες τις ευαίσθητες πτυχές. Έχει βάλει τους άξονες. Σαφώς, αν πάµε επιµέρους και
δούµε µία-µία τη διαδικασία µπορεί να πει ο καθένας τα δικά του
επιχειρήµατα. Δεν µπορεί, όµως, όπου δίνουµε αυξήσεις να λέγεται ότι αυτό είναι σε µικρό αριθµό και όπου µένουν σταθερές
να θεωρούνται ότι πλήττεται ο κόσµος και ότι δεν είναι ωφέλιµο.
Είναι ένα ασφαλιστικό µε µέλλον. Είναι ένα ασφαλιστικό που
δεν µειώνει καµµιά σύνταξη. Έχει κοινωνικές ευαισθησίες. Έχει
άξονες που βοηθούν την ανάπτυξη και την πρόοδο.
Επίσης, δεν είναι σωστό να ακούγεται ότι κόπηκε η δέκατη
τρίτη σύνταξη. Δεν είναι σωστό απέναντι στους συνταξιούχους,
οι οποίοι ήθελαν οπωσδήποτε κάποια χρήµατα παραπάνω λίγο
πριν από τις εκλογές και µετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης,
να έρχεται ένα βοήθηµα κοντά στο Πάσχα, αν θυµάµαι, και αυτό
να ονοµάζεται δέκατη τρίτη σύνταξη. Εάν υπάρχει σεβασµός
στον συνταξιούχο και στον ηλικιωµένο, αυτό το νοµοθετείς από
την αρχή της θητείας σου και το οργανώνεις µε τέτοιον τρόπο,
για να έχει και αποτέλεσµα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι, µε δεδοµένο ότι ευελπιστούµε
στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της χώρας µας κι επειδή γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, το ασφαλιστικό
είναι ένα ασφαλιστικό µε µέλλον, είναι ένα ασφαλιστικό για τη
χώρα µας και για τις µελλοντικές γενιές.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά ακούγονται εκπληκτικά πράγµατα σε αυτή την
Αίθουσα. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό να τα σκεφτεί κανείς.
Είπε η προηγούµενη οµιλήτρια από τη Νέα Δηµοκρατία ότι αν
θέλεις -λέει- να νοµοθετείς δέκατη τρίτη σύνταξη, τη νοµοθετείς
στην αρχή της θητείας σου και είναι όλα πάρα πολύ ωραία.
Μα, συγγνώµη, ξεχάσετε ότι όταν αναλάβαµε εµείς τη διακυβέρνηση της χώρας δεν υπήρχε ένα σεντ στον ΟΔΔΗΧ να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις; Έχουµε ξεχάσει την πρόσφατη
ιστορία της χώρας και τι προσπάθεια κατέβαλε ο ελληνικός λαός
όλα αυτά τα χρόνια, για να µπορούµε σήµερα να συζητάµε στρατηγικές, προοδευτικές, συντηρητικές, για τους πιο πλούσιους,
για τους πιο φτωχούς κ.λπ.;
Είπε προηγουµένως ο κ. Υψηλάντης ότι παραλάβατε ερείπια.
Δηλαδή, χώρα µε επιτόκιο δανεισµού στο 2% -που σας την παραδώσαµε µε τα κλειδιά στο Μαξίµου, µαξιλάρι 37 δισεκατοµµυρίων, που δόθηκε η δυνατότητα στην Κυβέρνησή σας να δώσετε
τις πρώτες τρεις βδοµάδες 200 εκατοµµύρια ελάφρυνση στον
ΕΝΦΙΑ στους πλούσιους µε περιουσία ένα εκατοµµύριο ευρώείναι χώρα-ερείπια; Θέλετε να συγκρίνουµε τι παραλάβαµε εµείς
στις 25 Γενάρη του 2015; Να µη µείνουµε, όµως, σε αυτό.
Πάµε λίγο στην επικαιρότητα. Είναι πραγµατικά φοβερό ότι σε
αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο ό,τι νοµοσχέδιο και να έρθει,
δυστυχώς, αναγκάζοµαι δύο-τρία λεπτά της οµιλίας µου να σχολιάσω το προσφυγικό - µεταναστευτικό. Σε όλα τα νοµοσχέδια
µιλάω για το προσφυγικό-µεταναστευτικό. Και από αυτό φαίνεται
η µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Θέλω από αυτό το Βήµα της Βουλής των Ελλήνων να καταγγείλω την απρόκλητη βία απέναντι σε πολίτες στη Χίο και στη
Λέσβο, µεταξύ των οποίων ήταν και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης και ο Γιάννης Μπουρνούς, στη Λέσβο. Σας καθιστούµε απολύτως υπεύθυνους για την έκρηξη της έντασης, της
βίας και του αυταρχισµού που δηµιουργεί η αδιέξοδη πολιτική
σας. Είναι µία πολιτική που όχι µόνο δεν λύνει προβλήµατα, αλλά
τα πολλαπλασιάζει.
Διότι, δυστυχώς, στο προσφυγικό-µεταναστευτικό κάνετε µικροπολιτική, αφήνετε τα νησιά να βουλιάξουν, για να µη γίνει διασπορά του πολιτικού κόστους. Για να έχετε χαρούµενη την
Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης, που µας έλεγε πόσο ωραίος κύριος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Το πολιτικό σας στέλεχος έλεγε ότι
είναι άλλα τα παιδιά τα προσφυγόπουλα και άλλα παιδιά τα Ελληνόπουλα. Τα έλεγε για παιδάκια αυτά τα πράγµατα. Για να την
έχετε, λοιπόν, χαρούµενη, γι’ αυτόν τον λόγο υποφέρουν οι τοπικές κοινωνίες, υποφέρουν οι πρόσφυγες, υποφέρουν οι µετανάστες.
Διότι σε αυτό το θέµα -και σε άλλα, αλλά ιδίως σ’ αυτό- πολιτευτήκατε µε ανευθυνότητα, µε προχειρότητα, µε τυχοδιωκτισµό
και η χώρα αυτή τη στιγµή, η ακριτική Ελλάδα, πληρώνει τις εµµονές σας, τις ιδεοληψίες σας, τα παραταξιακά σας προβλήµατα
-δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε µε τους περιφερειάρχες σας, µε
τους δηµάρχους σας-, τις αγκυλώσεις σας. Τα προβλήµατα ενός
κόµµατος και µιας παράταξης γίνονται προβλήµατα της χώρας.
Για να κλείσω, λοιπόν, αυτή την ενότητα, κατά τη γνώµη µας και το επαναλαµβάνουµε και θα το επαναλαµβάνουµε συνέχειαπρέπει να ξεκινήσει άµεσα η αποσυµφόρηση των νησιών µε µεταφορά ευπαθών οµάδων προσφύγων και µεταναστών στην ενδοχώρα, να αυξηθεί το στελεχιακό δυναµικό της Υπηρεσίας
Ασύλου, να µεριµνήσει η Κυβέρνηση για την εύρυθµη λειτουργία
ενός και όχι δύο κέντρων υποδοχής σε κάθε νησί και να ενταθούν
οι πιέσεις. Και εδώ θα βοηθήσουµε για έµπρακτη αλληλεγγύη
από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, µε
τους οµοϊδεάτες σας στην Ευρώπη, αυτούς οι οποίοι µαζί µε
εσάς µας πρότειναν τον κ. Μάνφρεντ Βέµπερ για Πρόεδρο της
Επιτροπής πριν από λίγους µήνες στις ευρωπαϊκές εκλογές, που
έκλεινε το µάτι και έπαιρνε αγκαλιά τις χώρες του Βίζεγκραντ.
Έρχοµαι στο θέµα του νοµοσχεδίου και στην αναφορά που
έκανε η κ. Βρυζίδου για το πόσες συντάξεις παραλάβαµε εµείς
και πόσες είναι σήµερα. Έχω µπροστά µου ένα δελτίο Τύπου του
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ΕΦΚΑ. Δεν είναι δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηµεροµηνία είναι η
21η Ιουνίου του 2019. Λέει: Στις 21 Ιουνίου του 2019 η εκκρεµότητα ήταν σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα συντάξεις, ενώ την 1η Ιανουαρίου του 2015 ήταν εκατόν εξήντα οκτώ
χιλιάδες εννιακόσιες. Αυτό είναι κατά εβδοµήντα µία χιλιάδες λιγότερο. Μπορείτε να το προχωρήσετε, να το πάτε καλύτερα; Να
το πάτε. Αλλά όχι να µας λέτε ότι χειροτερεύσαµε και τα πράγµατα! Και όλοι θυµούνται σε αυτή τη χώρα πόσο καιρό έκαναν
οι συντάξεις και τι βήµατα έκανε η δική µας κυβέρνηση.
Να πάµε τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου. Είναι απολύτως
σαφές ότι το 90% πληρώνει 20% περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό το συµφωνούµε. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος
διαφωνεί σε αυτό µέσα στην Αίθουσα. Λέτε, βέβαια, ότι συµψηφίζεται µε τη µείωση των φόρων του Νοέµβρη. Αυτό λέτε. Γιατί
δεν µας το είπατε τον Νοέµβρη; Γιατί τον Νοέµβρη όταν µειωνόταν η φορολογία πανηγυρίζατε -και το ψηφίσαµε και εµείς τότεγια να έρθετε στις 25 Φεβρουαρίου και να πάρετε ένα τµήµα
αυτής της µείωσης πίσω; Αν το λέγατε αυτό τότε, ούτε εγώ ούτε
προφανώς το κόµµα µου θα ψηφίζαµε. Γιατί προσπαθείτε και σε
αυτό το ζήτηµα να το παίξετε πονηροί. Ο κόσµος, όµως, βλέπει
ξέρει και σας παρακολουθεί.
Είναι κόλπο και αυτό, όπως και η ιστορία µε τις µηδενικές αυξήσεις της ΔΕΗ. Μηδενικές αυξήσεις λέγατε το καλοκαίρι για τη
ΔΕΗ. Όποιος παίρνει το χαρτάκι της ΔΕΗ τώρα, βλέπει πόσο µηδενικές ήταν αυτές οι αυξήσεις. Κατανοώ, επίσης, µε µία χρονική
καθυστέρηση ότι εκείνο το δυναµικό -οµολογώ- κίνηµα της γραβάτας ήταν ένα κίνηµα που κατά τη γνώµη σας αφορούσε ένα
10% και µάλιστα 10% των µεγαλύτερων εισοδηµάτων, εφόσον κι
εσείς συµφωνείτε ότι το 90% πληρώνει 20% παραπάνω.
Ήταν το δικό µας ασφαλιστικό τέλειο; Όχι βέβαια. Ήταν γραµµένο το δικό µας ασφαλιστικό στις πλάκες του Μωυσή; Όχι. Είχε
στρεβλώσεις; Βεβαίως είχε. Αλλά αυτά έπρεπε να διορθωθούν
και όχι να ξηλωθεί ένα ασφαλιστικό που έφερε την κοινωνική
ασφάλιση σε βιώσιµη τροχιά από το 2016. Θυµηθείτε σε τι κατάσταση ήταν η χώρα το 2016 και πραγµατικά τι δυνατότητες θα
είχαµε σήµερα µε µία προοδευτική διακυβέρνηση να επεκτείνουµε ένα δίχτυ κοινωνικής δικαιοσύνης γύρω από την κοινωνική
ασφάλιση.
Όταν πέρυσι τον Μάιο δεχόµασταν την οµοβροντία των πυρών
και της αντιπολίτευσης και των µίντια για το γεγονός ότι η λεγόµενη δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν µερική από κάποια εισοδήµατα
και πάνω -πλήρης για τα χαµηλότερα, µικρότερη για τα υψηλότερα- εµένα τουλάχιστον δεν µπορούσε να µου περάσει από το
µυαλό ότι εσείς σε λιγότερο από ένα χρόνο θα την καταργούσατε.
Πρώτον, διότι την ψηφίσατε. Είναι ένας νόµος ο οποίος τον
ψηφίσατε! Δεύτερον, ο κ. Βορίδης µε το αυστηρό του στυλ, µε
τον γλαφυρό τρόπο που µιλάει, µας είπε ότι ψηφισµένα µέτρα
δεν παίρνονται πίσω. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Κύριε Βρούτση, σας προκαλώ και σας προσκαλώ -αν θέλετενα πάµε να συγκρίνουµε τα βιβλιάρια των συνταξιούχων για τον
Απρίλη του 2019 και τον Απρίλη του 2020. Δεν χρειάζεται να λέµε
περισπούδαστα πράγµατα. Πόσα λεφτά µπήκαν τον Απρίλη του
2019 και πόσα µπήκαν τον Απρίλιο του 2020 για να καταλάβει κάποιος τη διαφορά. Όπως επίσης ο φτωχός και λαϊκός κόσµος
σύγκρινε πόσα λεφτά πήρε µέρισµα τον Δεκέµβρη του 2019 και
πόσα τον Δεκέµβρη του 2020. Το λέει ο ίδιος ο προϋπολογισµός
ότι φέτος είναι 200 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα στο κονδύλι γι’
αυτές τις δαπάνες.
Εµείς, λοιπόν, καταψηφίζουµε την αντιασφαλιστική µεταρρύθµιση. Προειδοποιούµε ότι υπονοµεύεται ο δηµόσιος και καθολικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης, καταγγέλλουµε ότι
δηµιουργείτε κίνητρα για µεταφορά πόρων στον ιδιωτικό τοµέα
σε βάρος του δηµόσιου τοµέα. Και επισηµαίνουµε στον ελληνικό
λαό ότι αυτή είναι µία συνταγή ενός γηρασµένου και αποτυχηµένου νεοφιλελευθερισµού.
Η ελληνική κοινωνία αξίζει καλύτερα και µπορεί καλύτερα. Και
εµείς είµαστε εδώ για να αντιπολιτευόµαστε. Και όταν γίνουµε
πλειοψηφία, να µπορέσουµε να δικαιώσουµε αυτές τις προσδοκίες.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι σε παλαιότερες εποχές το ΠΑΣΟΚ είχε εισαγάγει τον όρο «αλληλεγγύη των γενεών». Ήταν τότε που ο ριγµένος της υπόθεσης ήταν όντως η τρίτη ηλικία. Και βεβαίως αυτό
δεν ήταν µόνο σύνθηµα, αλλά έγινε και πράξη. Και άρχισε να
δίνει τόσο µεγαλύτερες συντάξεις όσο και άλλες κοινωνικές παροχές και θεσµούς υποστήριξης, όπως τα ΚΑΠΗ, όπως το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και πάρα πολλά άλλα.
Στην πορεία, όµως, τα πράγµατα άλλαξαν. Σήµερα ο ριγµένος
της υπόθεσης είναι η νέα γενιά. Και αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούν να υπάρχουν σχεδιασµοί και µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα που να µη λαµβάνουν υπ’ όψιν, να µην
υπολογίζουν πραγµατικά τους νέους ανθρώπους.
Αυτό που χρειαζόµαστε είναι µία λογική ισορροπία στο σύστηµα ασφάλισης. Γιατί, βεβαίως, -και αυτό είναι µία πικρή διαπίστωση- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι δεν µπορούν
σήµερα να προσφύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τις
συντάξεις που θα πάρουν µετά από τριάντα χρόνια ούτε βεβαίως
µπορεί το Συµβούλιο της Επικρατείας να είναι το όργανο που τελικά θα νοµοθετεί. Αυτός ο ρόλος ανήκει στο δηµοκρατικά εκλεγµένο Σώµα του Κοινοβουλίου.
Και αυτό δεν αποτελεί βεβαίως κάποια αιχµή προς τη δικαιοσύνη. Αποτελεί όµως, αιχµή προς όλους όσοι εµφανίζουν µία
συρραφή αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας ως νοµοσχέδιο που υποτίθεται ότι είναι προς την κατεύθυνση µιας µεταρρύθµισης, -αυτοχαρακτηριζοµένης και ως διαρθρωτικής
µάλιστα- και που υποτίθεται ότι αποτελεί µία προσπάθεια να αποκαταστήσει τους παραλογισµούς του προηγούµενου νόµου, του
γνωστού νόµου Κατρούγκαλου. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει.
Και µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο διαφηµίστηκε πολύ
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ως τώρα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει προεκλογικά ότι θα καταργήσει τον νόµο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως η
πικρή διαπίστωση είναι ότι παραµένει στην ίδια φιλοσοφία και λογική και ο νόµος που συζητάµε σήµερα µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο µε πολύ χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία
οδηγούν σε µειώσεις συντάξεων από 18% σε 15% σε κάποιες
µόνο κατηγορίες. Στη φιλοσοφία του, όµως, παραµένει ακριβώς
το ίδιο.
Θέλετε κάποια παραδείγµατα; Συνταξιούχος µε τριάντα χρόνια
εργασίας µε συντάξιµες αποδοχές 1.000 ευρώ µε τον νόµο Κατρούγκαλου είχε 648 ευρώ σύνταξη, µε τον νόµο που συζητάµε
σήµερα 648 ευρώ σύνταξη, µε τον νόµο 3863/2010 του ΠΑΣΟΚ
του 2010 -που είχε ψηφίσει και ο κ. Βρούτσης και η Νέα Δηµοκρατία- 702 ευρώ σύνταξη. Με 1500 ευρώ συντάξιµες αποδοχές
και µιλάµε για τριάντα χρόνια ασφάλισης –που είναι η µεγάλη
πλειοψηφία εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα δηλαδή- µε τον
νόµο Κατρούγκαλου είχε 780 ευρώ, µε το νόµο του κ. Βρούτση
πάλι 780 ευρώ και µε τον ν.3863/2010, 873 ευρώ σύνταξη.
Βεβαίως οι αδικίες στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας παραµένουν στο ίδιο πνεύµα και την ίδια λογική. Βεβαίως, δεν
υπάρχει δέκατη τρίτη σύνταξη. Εµείς έχουµε καταθέσει τροπολογία -το ανέφερε νοµίζω ο εισηγητής µας, κ. Μουλκιώτης- και
ζητούµε την καταβολή της. Και βεβαίως, καµµία πρόνοια για την
επαναφορά του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ θεσµοθετήθηκε -όπως πολύ
καλά θυµάστε- από το ΠΑΣΟΚ και καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΕΚΑΣ ήταν το δίχτυ προστασίας για τους µη προνοµιούχους,
το οποίο το έφερε το ΠΑΣΟΚ, το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δηµοκρατία να σφυρίζει αδιάφορα δυστυχώς.
Μιλάµε για ένα ασφαλιστικό το οποίο δεν µπορεί σε καµµία
των περιπτώσεων να είναι αποσυνδεδεµένο και από την ανάπτυξη -που την ακούµε, αλλά δεν τη βλέπουµε- και από το δηµογραφικό, στο οποίο κάποιες σηµειακές πρωτοβουλίες και
αλλαγές -θετικές µεν- δεν δίνουν ριζική λύση και βεβαίως ένα
ασφαλιστικό που θα πρέπει να έχει άµεση σύνδεση µε νέους πόρους, όπως είχαµε εµείς προνοήσει από το Ταµείο Αλληλεγγύης
των Γενεών και είχαµε προβλέψει και την αξιοποίηση της δηµό-
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σιας περιουσίας, αλλά και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
Είναι ένα νοµοσχέδιο στο οποίο επανέρχονται θετικές διατάξεις, άρα µειωµένες ποινές για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται µε σκανδαλώδεις ρυθµίσεις γι’ αυτούς που
προβλέπεται να µπουν στον δηµόσιο τοµέα. Αυτό νοµίζω είναι
ένα µήνυµα προς τη νέα γενιά η οποία είµαι βέβαιος ότι δεν µας
βλέπει και δεν παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Γιατί η νέα
γενιά, όταν ακούει ασφαλιστικό, πάντα σκέφτεται: «Τι θα µου ξηµερώσει χειρότερο σε σχέση µε τα προηγούµενα».
Βεβαίως, όµως, για να είµαστε και δίκαιοι είναι ένα νοµοσχέδιο
το οποίο έχει και κάποιες θετικές διατάξεις τις οποίες εµείς δεν
θα διστάσουµε να υπερψηφίσουµε, όπως είναι η αποσύνδεση
των εισφορών από το εισόδηµα, όπως είναι οι διατάξεις για την
ασφάλιση και βεβαίως η πρόβλεψη για το αγροτικό εισόδηµα
έως 10.000 ευρώ το οποίο δεν δηµιουργεί πρόβληµα στους συνταξιούχους στην επαρχία.
Βεβαίως κάποιες σηµειακές παρατηρήσεις θα περίµεναν πάρα
πολλές κατηγορίες συνταξιούχων και ασφαλισµένων σε αυτό το
νοµοσχέδιο ώστε να µπορέσει πραγµατικά να φέρει αλλαγές και
βελτιώσεις. Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις: στον
κλάδο των υγειονοµικών, στους µονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ
και ο Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία έχει µαλλιάσει η γλώσσα τους. Μιλούν για τη δυνατότητα να
συµψηφιστούν οι καταβληθείσες εισφορές των προηγούµενων
ετών µε τις νέες ασφαλιστικές κλάσεις. Ξέρουµε ότι τον Οκτώβριο του 2018 είχε ήδη εκδοθεί µια εγκύκλιος που έδινε τη δυνατότητα αυτές οι πλεονάζουσες εισφορές να συµψηφιστούν µε
τυχόν οφειλές τότε στα ασφαλιστικά ταµεία, άρα είναι στα ευχέρεια της Κυβέρνησης να επαναφέρει και να ψηφίσει κάτι ανάλογο.
Για τα βαρέα και ανθυγιεινά έχουµε καταθέσει τροπολογία. Βεβαίως, υπάρχει µια αδικία στον ν.4445/2016 και πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί αυτός ο νόµος φέρνει είτε µείωση συντάξεων
είτε έµµεση αύξηση ορίου ηλικίας, αφού ο ασφαλισµένος αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε τα όρια ηλικίας που προβλέπονται
στα βαρέα, τότε δεν παίρνει την προσαύξηση 0,75 ανά έτος που
είναι στο ποσό της σύνταξης. Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να αποκατασταθεί και να υπάρχει η ίδια εφαρµογή που ισχύει µε τη ΔΕΗ
για τους εργαζόµενους µε βαρέα και ανθυγιεινά.
Για τις µητέρες µε ανήλικο στα πενήντα, πενήντα πέντε έτη,
τα πεντέµισι χιλιάδες ένσηµα και το όριο του Αυγούστου του
2015 που πέταξε εκτός χιλιάδες γυναίκες, οι οποίες πλέον πάνε
στα εξήντα επτά έτη, δεν υπάρχει καµµία πρόνοια και για αυτό.
Όσον αφορά το ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, έχουµε καταθέσει τροπολογία.
Είναι ένα ταµείο που δεν µπορεί να διασφαλίσει την καταβολή
ούτε των σηµερινών µειωµένων συντάξεων και βεβαίως των επικουρικών οι οποίες έχουν πραγµατικά µηδενιστεί λόγω αρνητικής αναλογίας εργαζοµένων και συνταξιούχων. Νοµίζω ότι ένα
ταµείο το οποίο σήµερα δίνει επικουρική σύνταξη λιγότερο από
50 ευρώ και έχει αποθεµατικό 200 εκατοµµύρια ευρώ, θα πρέπει
να υπάρξει η πρόνοια να υπαχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε δέκα δευτερόλεπτα µιας
και µιλάµε για ασφάλεια, µιας και µιλάµε για βιωσιµότητα, µιας
και είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης εδώ να πω ότι αύριο οι
κάτοικοι της Ηλείας και της Αχαΐας, κύριε Υπουργέ, το ξέρουν
και οι συνάδελφοι, κάνουν διαµαρτυρία στο Βουπράσιο για τον
δρόµο Πάτρα - Πύργος ο οποίος ακόµα και σήµερα δεν έχει γίνει
και δυστυχώς κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί όταν µιλάµε για
ασφαλιστικό, όταν µιλάµε για νέες γενιές, θα πρέπει να διασφαλίζουµε ότι δεν θα έχουµε τέτοια µοιραία περιστατικά και τραγικά
και θα πρέπει επιτέλους να λάβετε µια απόφαση και να δώσετε
λύση σε αυτό τον γόρδιο δεσµό που πραγµατικά εµάς, όχι µόνο
µας ταλανίζει, αλλά είναι ένας δρόµος καρµανιόλα που µας στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Κεφαλά Μαρία - Αλεξάνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιαµφισβήτητα
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η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση είναι ένας από τους πυλώνες του
δηµοκρατικού κράτους. Δυστυχώς, όµως, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας χαρακτηρίζεται από παθογένειες διαχρονικές, όπως ο κατακερµατισµός των φορέων και η
εισφοροδιαφυγή που αποτελούν τροχοπέδη στην ορθή λειτουργία του.
Η οξεία οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών ήρθε να προσθέσει στα ήδη υφιστάµενα προβλήµατα την αύξηση της ανεργίας, τη µετανάστευση ενός µεγάλου παραγωγικού δυναµικού
στο εξωτερικό, το έντονο δηµογραφικό ζήτηµα και την εν γένει
οικονοµική ύφεση, µε άµεσο αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά δεδοµένα του κράτους, στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές,
καθώς και στην υποχρέωση αποπληρωµής των συντάξεων.
Με το παρόν σχέδιο νόµου παρουσιάζουµε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα ευθυγραµµισµένο µε τις συνταγµατικές αρχές,
ένα σύστηµα καινοτόµο, απλό, ψηφιακό, καθολικό, διανεµητικό,
αλλά κυρίως αποτελεσµατικό που θα επηρεάσει το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας και όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων
και τους συνταξιούχους. Αποκαθιστάµε τη δικαιοσύνη και τις ανισότητες. Ενισχύουµε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήµατος και ακυρώνουµε το δυσανάλογο οικονοµικό βάρος που
επιβλήθηκε σε ένα σηµαντικό παραγωγικό και δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας. Πλαισιώνουµε το παρόν από δύο
πλήρεις µελέτες και είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
στην ιστορία της χώρας που γίνεται αυτό: µία αυτή της επάρκειας των συντάξεων και µία δεύτερη την ειδική αναλογιστική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις, µελέτη µε την οποία επιβεβαιώνουµε τη
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2070.
Η φιλοσοφία του νέου νόµου είναι διαφορετική από αυτή του
νόµου Κατρούγκαλου. Διότι, στόχος του νέου ασφαλιστικού είναι
να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για όσους έχουν εργαστεί περισσότερο και παράλληλα να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των
συντάξεων, ώστε να διαµορφωθούν ταυτόχρονα ισχυρά κίνητρα
παραµονής στο σύστηµα για τριάντα πέντε και σαράντα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας µεταβαίνει επιτέλους σε νέα εποχή. Δηµιουργούµε για
πρώτη φορά έναν εθνικό φορέα ασφάλισης, τον e-ΕΦΚΑ προκειµένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του ψηφιακού
µετασχηµατισµού και εντάσσουµε στον φορέα και το ενιαίο ταµείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνουµε οργανωτική και διοικητική ενοποίηση,
αλλά και ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδοµένων.
Διατηρούµε τη λογιστική αυτοτέλεια των επιµέρους κλάδων, κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.
Ψηφιοποιούµε όλες τις λειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης
για την πιο εύκολη διαχείρισή της. Εξασφαλίζουµε αποτελεσµατικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αντιµετωπίζουµε τη διαρκή ανησυχία των ασφαλισµένων για τη
διαδικασία απονοµής της σύνταξης. Εκσυγχρονίζουµε, εξορθολογήζουµε και βελτιώνουµε τη διαδικασία από την αίτηση ως την
έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Επιτυγχάνουµε την
άµεση και ταυτόχρονη απονοµή όλων των παροχών και θεσπίζουµε πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας µας την ψηφιακή σύνταξη.
Για τους µισθωτούς µειώνουµε τις εισφορές κατά περίπου µια
µονάδα και θα τις µειώσουµε ακόµη τέσσερις µέχρι το 2023. Για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες υιοθετούµε ένα καινοτόµο και
ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών. Αποσυνδέουµε το ασφαλιστικό πλήρως από
τα χρόνια ασφάλισης και τις γνωστές κλάσεις του παρελθόντος
από το εισόδηµα και την αύξηση του κατώτατου µισθού. Δίνουµε
ανάσα στο παραγωγικό κοµµάτι της οικονοµίας σε ενάµισι εκατοµµύριο πληθυσµό, αγρότες, γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς, µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις και γενικά όλους τους
αυτοαπασχολούµενους.
Μεγάλο µέρος του επιστηµονικού δυναµικού υποφέρει, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επειδή δεν µπορούν να δοθούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ικανότητας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στη
σύνδεση του ασφαλιστικού µε το εισόδηµα. Σταµατάµε επιτέλους αυτό που βιώσαµε µε τον νόµο Κατρούγκαλου, νόµος ο
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οποίος κρίθηκε αντισυνταγµατικός από το Συµβούλιο της Επικρατείας και φορολογούµαστε ανάλογα µε το εισόδηµά µας.
Έχει ειπωθεί πολλάκις ότι δεν είναι φορολογικό το ασφαλιστικό. Να φορολογείται ο πολίτης ανάλογα µε το εισόδηµα και
τα χρόνια εργασίας του. Αποκαθιστάµε τη δικαιοσύνη και ο
ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα σε ποια κατηγορία
εισφορών θα υπαχθεί. Όσοι επιλέξουν υψηλή κατηγορία θα ωφελούνται περισσότερο στην απονοµή σύνταξης.
Επίσης, είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από έντεκα χρόνια που δεν θα έχει καµµία µείωση στις συντάξεις. Το
αντίθετο, θα έχει αυξήσεις.
Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και αναδροµικώς από
τις 4 Οκτωβρίου αυξάνουµε τις κύριες συντάξεις για όσους
έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται µε περισσότερα
από τριάντα χρόνια ασφάλισης. Παρουσιάζουµε πλέον µια νέα
επικουρική καταβολή συντάξεων. Οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις οι οποίες θα φτάσουν µέχρι τα 200 ευρώ. Επαναφέρουµε
τη δυνατότητα στον συνταξιούχο να εργαστεί ξανά λαµβάνοντας
το 70% της σύνταξής του. Ειδικά όλοι οι σηµερινοί και οι αυριανοί εργαζόµενοι της χώρας που θα έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης θα δουν µε το νέο νόµο υψηλότερες παροχές.
Διαρθρώνουµε το νέο σύστηµα εντελώς διαφορετικά από το
προηγούµενο. Μεριµνάµε για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες. Δεν θα υποχρεώνουµε κανέναν ελεύθερο επαγγελµατία
µετά την πενταετία να δίνει πίσω τη διαφορά των µειωµένων εισφορών και της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως τον
υποχρεώνει ο νόµος Κατρούγκαλου.
Απελευθερώνουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου. Και
θα µπορεί ο καθένας στην αρχή κάθε χρόνου να επιλέγει ελεύθερα την κατηγορία που θέλει µε τη δυνατότητά του. Συµµορφώνουµε το ασφαλιστικό σύστηµα µε τις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας και ενισχύουµε την κοινωνική και
ασφαλιστική δικαιοσύνη, την ανταποδοτικότητα, την αναλογικότητα και την επιχειρησιακή ελευθερία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα στην
Ελλάδα αποτελεί αντικείµενο διεκδικήσεων, αντικείµενο παρεµβάσεων και αντικείµενο διαρκών µεταβολών από τα πρώτα χρόνια της θέσπισης του. Εµείς χαρτογραφήσαµε το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας και µε υποµονή, µεθοδικότητα, τεχνογνωσία
και εργατικότητα φέρνουµε προς ψήφιση το νέο ασφαλιστικό.
Ένα νέο σύστηµα µε καθαρά κοινωνικοαντανακλαστικό χαρακτήρα. Μία νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση που αγκαλιάζει όλους
τους σηµερινούς εργαζόµενους και ευνοεί αισθητά όλους τους
αυριανούς συνταξιούχους της χώρας. Μαζί µε το φορολογικό
νοµοσχέδιο του Νοεµβρίου αποτελεί την αποτύπωση της ρεαλιστικής αισιοδοξίας στην οικονοµική πολιτική της Ελλάδας. Αποτυπώνει µε τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηµατικό τρόπο τη
διαφορά φιλοσοφίας, αντίληψης και ιδεολογικής προσέγγισης
µεταξύ ηµών και του ΣΥΡΙΖΑ.
Προχωράµε µπροστά, από ένα σύστηµα το οποίο τιµωρούσε
την παραγωγικότητα σε ένα σύστηµα ανταποδοτικό και ελκυστικό σε όσους είναι στην παραγωγική διαδικασία. Στόχος είναι
να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα στο ασφαλιστικό των προηγούµενων ετών και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Να καλλιεργήσουµε σε όλους τους Έλληνες ασφαλιστική συνείδηση και να
κληροδοτήσουµε ένα δίκαια δοµηµένο και ορθά διαρθρωµένο
ασφαλιστικό σύστηµα στην επόµενη γενιά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Αλεξοπούλου Αναστασία - Αικατερίνη από την Ελληνική
Λύση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε λοιπόν στη
Βουλή το περιβόητο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο για το οποίο τόσο
καιρό κάνει λόγο η Κυβέρνηση. Θα θέλαµε πραγµατικά να πιστέψουµε ότι οι αλλαγές που θα έφερνε θα ήταν σηµαντικές και βαθιές, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Μερικές µάλιστα είναι προς
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε. Μιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη, για ασφαλιστικό σύστηµα που θα εξυπηρετεί
τον λαό, αλλά λυπάµαι δεν είναι ακριβώς έτσι.
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Θα σας δώσω µερικά παραδείγµατα βγαλµένα µέσα από το
δικό σας σχέδιο νόµου για άρθρα για τα οποία µάλιστα και το
ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από µερικές µέρες γνωµοδότησε
πως δεν είναι και τόσο εναρµονισµένα µε το Σύνταγµα και πάντως αντιµετωπίζουν νοµικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 περί αναπροσαρµογής συντάξεων έχουµε
το παράδοξο ελεύθερος επαγγελµατίας των πέντε χιλιάδων
ευρώ να πληρώνει περί τα 50 ευρώ ενώ ένας συνταξιούχος των
1500 ευρώ να πληρώνει 90 ευρώ. Είναι ή δεν είναι αυτό αδικία;
Θα µπορούσε για πιο ίσες εισφορές και πιο ίσες παροχές υγείας
να καταργηθεί τελείως η εισφορά για τις επικουρικές συντάξεις
ή έστω να είναι όπως παλιά, στο 4% δηλαδή.
Επίσης, κατά το άρθρο 27 έχουµε περικοπή σύνταξης 30%,
εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται και µετά τη συνταξιοδότησή
του. Εργάζεται όµως επειδή έχει ανάγκες και όχι για κάποιον
άλλο λόγο. Και σας ερωτώ. Δεν θα έπρεπε έστω αυτή η περικοπή
να είναι κλιµακωτή στη χειρότερη περίπτωση; Όπως θα µπορούσε φυσικά να έχει θεσπιστεί κι ένα ελάχιστο εισοδηµατικό
όριο το οποίο να προστατεύει από την περικοπή, αφού αυτοί οι
άνθρωποι δεν εργάζονται µετά τη συνταξιοδότησή τους, ούτε
από χόµπι ούτε για να περνάει η ώρα τους.
Πάµε και αλλού. Άρθρο 48, όπου προβλέπεται η µείωση εισφορών εργοδότη - εργαζόµενου. Σε αυτό, λοιπόν, γίνεται λόγος για
ποσοστιαίες µειώσεις ενώ θα µπορούσε κάλλιστα να µπει ένα
ανώτατο όριο, για παράδειγµα, όπως στην Ευρώπη, στα 3.000
ευρώ, αντί αυτού που ισχύει στην Ελλάδα, δηλαδή το πλαφόν
των 6.500 ευρώ για τους µισθωτούς. Ρωτώ, λοιπόν, πώς να ανταγωνιστούµε την Ευρώπη, όταν για να πάρει ένα στέλεχος στην
Ελλάδα τα ίδια χρήµατα που παίρνει στην Ευρώπη µάς κοστίζει
τουλάχιστον 50% παραπάνω. Το νέο ασφαλιστικό σχέδιο αυτό
δεν το λύνει.
Πέρα από αυτά αποφασίσατε πρόσφατα να ενισχύσετε τις γεννήσεις στη χώρα µας µε το επίδοµα των δύο χιλιάδων ευρώ ανά
νεογέννητο. Εµείς, η Ελληνική Λύση, εκφράσαµε τότε τις επιφυλάξεις µας για ορισµένες πτυχές.
Ρωτώ, λοιπόν και παράλληλα σας προτείνω. Δεν θα έπρεπε κάποτε σε αυτή τη χώρα να ψηφιστεί και κάποιος νόµος για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών µε ευνοϊκές διατάξεις που θα παρακινεί
τις εργαζόµενες Ελληνίδες να τεκνοποιήσουν; Γιατί σήµερα συµβαίνει εντελώς το αντίθετο; Ρωτήστε την οποιαδήποτε εργαζόµενη να σας το πει.
Να µου επιτρέψετε να πω εδώ λίγα λόγια για τον σηµαντικότερο παράγοντα που ευθύνεται για τις ασφαλιστικές αρρυθµίες.
Αυτός δεν είναι παρά το µεγάλο δηµογραφικό πρόβληµα που
µας µαστίζει. Μόνο η Ελληνική Λύση συνδυάζει στο πρόγραµµα
της το δηµογραφικό µε το ασφαλιστικό. Το κόµµα µας λέει το
πολύ απλό και αυτονόητο. Ότι αν δεν καταπολεµήσουµε το δηµογραφικό ζήτηµα δεν θα µπορέσουµε ποτέ να επιλύσουµε το
ασφαλιστικό πρόβληµα. Θέλουµε και χρειαζόµαστε περισσότερους Έλληνες. Γιατί εµείς πιστεύουµε πως ούτε το δηµογραφικό
ούτε το ασφαλιστικό θα λυθούν ποτέ µε διάφορους παράνοµους
µετανάστες ή πρόσφυγες, όπως µας τους παρουσιάζουν κάποιοι.
Κίνητρα, λοιπόν, στους Έλληνες για να γεννιούνται Έλληνες.
Μόνο έτσι θα λύσουµε το δηµογραφικό και το ασφαλιστικό πρόβληµα. Βούληση χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
να γίνουν όχι µόνο διορθωτικές κινήσεις στο ασφαλιστικό αλλά
και τοµές που θα δώσουν οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβληµα που δυστυχώς συνεχίζει να µας ταλαιπωρεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ξανθόπουλος Θεόφιλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοθετικό Σώµα σήµερα, η Βουλή των Ελλήνων, ψηφίζει έναν νόµο κατά την πάγια
διαδικασία, που αποτελεί, όπως πάντα ένα πεδίο συµπύκνωσης
των κοινωνικών σχέσεων, συσχετισµού των κοινωνικών δυνάµεων. Αποτυπώνει την κοινωνική συγκυρία στη δεδοµένη στιγµή.
Ειδικά όµως, ο νόµος για το ασφαλιστικό, που εισηγείται ο κύριος Υπουργός έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και ένα µεγάλο
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ειδικό βάρος. Αναδεικνύεται σε κανόνα ρυθµιστικό της κοινωνίας, οδοδείκτη της κοινωνίας και αποτυπώνει ποια κοινωνία θέλουµε. Εδώ λοιπόν, έχουµε µια βασική, ιδεολογική και πολιτική
αντιπαράθεση.
Δέστε λίγο τώρα τη φύση του ασφαλιστικού. Τι είναι το ασφαλιστικό σύστηµα; Διότι ο νόµος αυτός ρυθµίζει και µάλιστα µε
µια προοπτική δεκάδων ετών το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας. Κατά την άποψή της Αριστεράς, τη δική µας άποψη, αυτό
το σύστηµα πρέπει να είναι αναλογικό, δίκαιο και να προωθεί τη
διαγενεακή αλληλεγγύη.
Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, δεν είναι ένα ταµειακό ζήτηµα το ασφαλιστικό σύστηµα. Ακούω από το πρωί σχεδόν όλες
τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις σας, που µένουν κυρίως στο
ταµειακό και στην οικονοµική του διάσταση. Είναι διαφορετικής
υφής το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Ουσιαστικά είναι µια σκυτάλη των γενεών, παραλαµβάνουµε εµείς από τους προηγούµενους και οφείλουµε να δώσουµε στους επόµενους. Αυτός είναι
ο πυρήνας για την Αριστερά του ασφαλιστικού συστήµατος. Στον
αντίποδα αυτής της λογικής, ακούµε τις απόψεις σας περί της
ελευθερίας, της ελευθερίας του να επιλέγεις την ασφαλιστική
σου κλάση, της ελευθερίας τού εσύ να ρυθµίζεις σε ποια κλάση
και µε ποια διαδικασία θα ενταχθείς, ενώ κατά τη δική µας άποψη
-και όχι µόνο τη δική µας δηλαδή- η ελευθερία σε άνισους ανθρώπους αποτελεί πρόβληµα. Η προϋπόθεση της ελευθερίας
είναι η ισότητα και αυτό δεν είναι µόνον αξία της Αριστεράς, πρέπει να είναι αξία όλης της κοινωνίας.
Ο κύριος Υπουργός, και παρακολούθησα λεπτοµερώς τα όσα
είπε στην δευτερολογία του, έκανε µια αναγωγή στα εισοδηµατικά κλιµάκια τα οποία απολαµβάνουν των ωφελειών του νέου
ασφαλιστικού συστήµατος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό
που κάνατε κύριε Υπουργέ και µας φωτίσατε, βλέποντας ότι όσο
µεγαλύτερα είναι τα έσοδα, τα εισοδήµατα ενός πολίτη τόσο µεγαλύτερη είναι και η ωφέλεια που απολαµβάνει. Αυτό για µας
είναι ο πυρήνας του ασφαλιστικού που φέρατε και γι’ αυτόν τον
λόγο ακριβώς ασκούµε την κριτική που ασκούµε. Ως νεοφιλελεύθεροι κοιτάζετε µόνο τους αριθµούς, αλλά θα πω το κλασικό και
χιλιοειπωµένο: πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν άνθρωποι.
Ο ν.4387/2016 ο επονοµαζόµενος και νόµος Κατρούγκαλου
δηµιουργήθηκε µέσα στις ασφυκτικές συνθήκες των µνηµονίων.
Είναι λοιπόν, αντιδιαλεκτικό να συγκρίνετε τον νόµο Κατρούγκαλου µε αυτό που φέρνετε εσείς. Ο νόµος Κατρούγκαλου είχε να
αντιµετωπίσει ένα ασφαλιστικό σε κόµµα, δεκάδες ταµεία τα
οποία ήταν διαλυµένα, δεκάδες τρόπους υπολογισµού των συντάξεων.
Τι έκανε, λοιπόν, αυτός ο νόµος; Κατ’ αρχάς ανέταξε το ασφαλιστικό, δεύτερον επανένταξε στην ασφαλιστική αγορά πληθώρα
πολιτών που αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές µε το προηγούµενο καθεστώς, δηµιούργησε τον
ενιαίο φορέα ασφάλισης, όπως είναι πολύ λογικό και τον κρατάτε, και καθόρισε ενιαία ασφάλιστρα για όλους, αναλογικά µε
το εισόδηµα. Αυτό για µας αποτελεί δίκαιη πολιτική. Δεν είναι δυνατόν ο περιπτεράς να πληρώνει τα ίδια ασφάλιστρα µε τον ιδιοκτήτη του σουπερµάρκετ ή της αλυσίδας καταστηµάτων. Δεν
µπορεί να ισχύσει για την κοινωνία αυτό. Το ασφαλιστικό σύστηµα είναι ένα σύστηµα είπαµε, διαγενεακής αλληλεγγύης και
άλλες αρχές πρέπει να πρυτανεύουν.
Έρχεται το Συµβούλιο της Επικρατείας, κρίνει τον νόµο Κατρούγκαλου σε δύο σηµεία. Ουσιαστικά θεωρεί ότι είναι υπερβολικό το 20%, παραβίασε ανοικτές θύρες η απόφαση, γιατί ήδη
από φέτος ίσχυε το 13%, αλλά, εν πάση περιπτώσει, η προσφυγή
είχε ασκηθεί επί του 20% και όρισε ότι είναι αντισυνταγµατικό το
ποσοστό αναπλήρωσης. Αυτό όµως, άνοιξε την πόρτα για να περάσει αυτή η φιλελεύθερη αντίληψη σας και ουσιαστικά να επαναφέρετε ως µη οφείλετε τις κλάσεις. Το Συµβούλιο της
Επικρατείας δεν είπε τίποτε για κλάσεις, εσείς το επαναφέρετε
αυτό και ενώ υπάρχει ένα λειτουργικό σύστηµα που γέµισε τα
ταµεία, λειτουργεί αναλογικά, ενέταξε στην ασφαλιστική αγορά
χιλιάδες πολίτες, ξαναφέρνετε το απαρχαιωµένο και ουσιαστικά
µη αποδοτικό σύστηµα των κλάσεων.
Τι βρίσκουµε σήµερα στο δικό σας ασφαλιστικό σύστηµα;
Έχετε µια στρατηγική επιλογής για την επιβάρυνση των πολλών
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σε βάρος των ολίγων. Τα είπαν οι συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά οι
εννέα στους δέκα θα πληρώσουµε περισσότερα, οι εννέα στους
δέκα από τους συνταξιούχους χάνουν σηµαντικό εισόδηµα. Αυτό
που είναι αµάχητο τεκµήριο είναι ότι ο προϋπολογισµός για τις
συντάξεις φέτος έχει 200 εκατοµµύρια ευρώ µικρότερο ποσό.
Άρα δαπανάτε πολύ λιγότερα για τις συντάξεις από αυτά που
προέβλεψε ο προηγούµενος κρατικός προϋπολογισµός.
Και επειδή η συζήτηση για το ασφαλιστικό χωρίς αριθµούς
είναι µάλλον άκαιρη, θέλω να κάνω µία αναφορά στο εξής θέµα:
στην πέµπτη κλίµακα ο πολίτης αντί να πληρώνει 155 ευρώ που
είναι της πρώτης κλάσης, πληρώνει 500 ευρώ, όµως τη διαφορά
των 345 ευρώ την καταθέτει σε ένα πρόγραµµα και ο άνθρωπος
αυτός σαράντα έτη επί δώδεκα µήνες επί 345 ευρώ, έχει 165.000
ευρώ, χώρια τις αποδόσεις. Τον στρέφετε λοιπόν, προς τον ιδιωτικό τοµέα. Δεν βοηθάτε το σύστηµα. Εντάσσετε διά της πλαγίας
οδού την ιδιωτική παράµετρο στο ασφαλιστικό σύστηµα που θα
αποβεί καταστροφική και για το σύστηµα και για τους ασφαλισµένους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ ότι η προοδευτική Αντιπολίτευση έχει µια βάση συζήτησης πλέον για το ασφαλιστικό
σύστηµα, το οποίο αφορά όλη την κοινωνία. Μπορούµε να συγκλίνουµε, µπορούµε να συµµαχήσουµε, µπορούµε στην κοινωνία
και στους πολίτες να αναδείξουµε το αδιέξοδο αυτού του βαθιά
µεροληπτικού συστήµατος και να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες,
ώστε να ανατρέψουµε από κοινού και να δώσουµε στη χώρα ένα
ασφαλιστικό σύστηµα σύγχρονο, ανταποδοτικό, διαγενεακό, που
προάγει την αλληλεγγύη των γενεών και τη βοήθεια στους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος από το Κίνηµα Αλλαγής.
Αποµένουν άλλοι δύο οµιλητές για να ολοκληρωθεί η σηµερινή
συνεδρίαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι κάθε
ασφαλιστική µεταρρύθµιση αποτελεί πρόκληση για κάθε κυβέρνηση και η επιτυχία της κρίνεται στην πράξη. Ενθυµούµαι: Απρίλιος του 2001, µαταιώνεται το νοµοσχέδιο Γιαννίτση. Το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης οδηγείται σε παρατεταµένη κρίση. Αποτέλεσµα; Αδυναµίες πολλές, όπως η κλαδική πολυδιάσπαση και
η εσωτερική κάθετη κατάτµηση των φορέων φυσικά της ασφαλιστικής κάλυψης. Αδυναµίες που εξακολουθούν και σήµερα να
υπάρχουν. Να θυµίσω τη δραστική µεταρρύθµιση του νόµου Λοβέρδου - Κουτρουµάνη µε τον ν.3863/2010, ένας νόµος που καταργήθηκε και αποδοµήθηκε από τον κ. Κατρούγκαλο που λείπει
από την Αίθουσα. Τα αποτελέσµατα; Γνωστά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε ασφαλιστική µεταρρύθµιση οφείλει να απαντά και να ανταποκρίνεται σε εξωγενείς παράγοντες,
όπως την ανεργία, το δηµογραφικό, την αύξηση δαπανών για την
υγεία, την παγκοσµιοποίηση, τις µεταναστευτικές ροές, τις κοινωνικές συνθήκες στα επίπεδα φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, για να είναι ζώσα µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση, πρέπει να ανταποκρίνεται στο τρίπτυχο:
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Για εµάς, το Κίνηµα
Αλλαγής, σταθερή µας θέση είναι ότι κεντρικός στόχος της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι η αναδιανοµή του εισοδήµατος και τούτο τόσο µεταξύ των εισοδηµατικών οµάδων της ίδιας
γενιάς όσο και µεταξύ των διαφορετικών γενεών. Αυτό για µας
λέγεται κοινωνική διαγενεακή αλληλεγγύη. Έτσι αγαπητοί συνάδελφοι, διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και µάλιστα, µέσα από
ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές όριο διαβίωσης. Εµείς το κάναµε
πράξη.
Εµείς το κάναµε πράξη µε το ΕΚΑΣ που δώσαµε το 1996 ως
ΠΑΣΟΚ καλύπτοντας τις ανάγκες τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων
χαµηλοσυνταξιούχων. Το ΕΚΑΣ καταργήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση επί υπουργίας του κ. Κατρούγκαλου.
Εµείς λειτουργήσαµε για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα
µε τη σύσταση Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής το 2002, µε την
ενοποίηση των κλάδων υγείας και τον διαχωρισµό των κλάδων
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σύνταξης, µε τη δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ το 2011, µε την εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έργα και ηµέρες του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου, Ανδρέα Λοβέρδου το 2009 2011 και κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.
Με τα ΚΕΠΑ το 2011, µε το Ασφαλιστικό Ταµείο Αλληλεγγύης
Γενεών. Μάλιστα, να τονίσω εδώ ότι στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει
καµµία µα καµµία πρόβλεψη για νέους πόρους και τούτο ως
προς ενίσχυση του ασφαλιστικού. Δηλαδή πού θα βρεθούν πόροι
για τη χρηµατοδότησή του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα οφείλουµε να σχεδιάσουµε το µέλλον και τούτο µαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος. Ωστόσο, δυστυχώς το νοµοσχέδιο που συζητάµε δεν
αποτελεί, θα έλεγα, ολοκληρωµένη ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
κύριε Υπουργέ.
Να θυµίσω ότι πριν από έναν χρόνο εδώ σε αυτή την Αίθουσα
καταγγέλλαµε, εσείς η Νέα Δηµοκρατία κι εµείς, τον κ. Κατρούγκαλο και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα.
Και σήµερα τι βλέπουµε; Κινείστε στον πυρήνα τού τότε νοµοσχεδίου του κ. Κατρούγκαλου και στη συνέχεια του νόµου Κατρούγκαλου σήµερα. Στην πραγµατικότητα θωρακίζετε τον νόµο
Κατρούγκαλου υπονοµεύοντας τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
και των συνταξιούχων, προετοιµάζοντας το έδαφος υπέρ των
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται και στο οργανωτικό κατασκεύασµα
του e-ΕΦΚΑ. Εδώ να πω µάλιστα ότι, µε πρόσχηµα τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό, ενισχύεται τα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, κύριε
Υπουργέ, σε βάρος των διανεµητικών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η εξατοµίκευση σε βάρος της αλληλεγγύης.
Αυτή είναι η ουσία, διότι µπορεί να είναι θαυµαστή για κάποιους η ψηφιακή σύνταξη, αλλά πόσο κοινωνικά δίκαιη είναι η ανταποδοτική σύνταξη σε σχέση µε τις εισφορές του ασφαλισµένου και µε αυτά που έχει να πληρώσει; Και αυτό είναι ένα
ερώτηµα που πρέπει να απαντήσουµε όλοι µας. Και µάλιστα
πόσο εύκολη είναι η έκδοσή της όταν σήµερα στοιβάζονται αιτήµατα συντάξεων δύο και τριών ετών; Όταν δεν έχει απλοποιηθεί η νοµοθεσία και δεν έχει καταπολεµηθεί στη βάση της η
γραφειοκρατία;
Αγαπητοί συνάδελφοι, η µεγαλύτερη πληγή που εµφανίζει
αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι δεν συνδέεται µε την ανάπτυξη, ενώ
δεν απαντά στο δηµογραφικό, στην κρίση της υπογεννητικότητας. Καλά τα δύο χιλιάρικα, αλλά δεν φτάνουν. Πώς θα γυρίσει
η νέα γενιά πίσω που έφυγε στο εξωτερικό; Πώς το braid drain
θα γίνει brain gain;
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, στη διάθεση της Βουλής βρίσκεται η πρότασή µας για την ανάπτυξη νέων πόρων προς όφελος του ασφαλιστικού συστήµατος από το Ταµείο Αλληλεγγύης
Γενεών που έγινε νόµος του κράτους και έχει εφαρµοστεί σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Εµείς λέµε να καταργηθεί το υπερταµείο υποτέλειας, έργο της
προηγούµενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και να µετατραπεί σε ταµείο
δηµόσιας περιουσίας µαζί µε τους υδρογονάνθρακες και τον
ορυκτό µας πλούτο, ένα ταµείο που θα χρηµατοδοτήσει το
ασφαλιστικό µέσω της ανάπτυξης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο διατηρεί πολύ χαµηλά
τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόµου Κατρούγκαλου. Τούτο έχει
ως αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σε µείωση των συντάξεων. Εδώ
να τονιστεί ότι για τους νέους συνταξιούχους το 60% περίπου
της κύριας σύνταξης θα αποτελεί η εθνική σύνταξη και µόλις το
40% η ανταποδοτική, ενώ αυξάνει τους συντελεστές αναπλήρωσης για όσους έχουν τριάντα µε σαράντα χρόνια ασφάλισης.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι αυτό ισχύει µόνο για εξήντα
πέντε χιλιάδες συνταξιούχους. Δεν αφορά τις υπόλοιπες πεντακόσιες χιλιάδες που εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία που θα
συµψηφίζεται η αύξηση µε αντίστοιχη µείωση της προσωπικής
τους διαφοράς, δηλαδή οι συντάξεις τους θα παραµένουν για
πολλά χρόνια παγωµένες και τούτο µέχρι να µηδενιστεί η διαφορά αυτή.
Εδώ να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επαναφέρετε τον
ν.3863/2010 χωρίς τις µεταβατικές περιόδους; Ήταν ένας νόµος
που προέβλεπε πολύ καλούς µηχανισµούς αναπλήρωσης. Επίσης, το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει καµµία εξαίρεση στα όρια ηλι-
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κίας συνταξιοδότησης για τους εργαζόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά, στα υπερβαρέα, στα µεταλλεία. Εµµένει στη λογική
πρόσθετων επιδοµάτων, αντί της καταβολής της δέκατης τρίτης
σύνταξης και τούτο για όλους τους συνταξιούχους. Διατηρεί αδικίες στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, όπως και σε βάρος
των οµογενών από Αλβανία και Πόντο που πρέπει να αποδείξουν
σαράντα έτη µόνιµης διαµονής για να µπορούν να πάρουν το
πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το ξαναδείτε.
Άλλη µια παγίδα τέλος είναι η µείωση των εισφορών που διαφηµίζει το νοµοσχέδιο διότι πρόκειται για τις εισφορές υπέρ
ΟΑΕΔ, κάτι που στην πραγµατικότητα αφαιρεί πόρους από τους
ανέργους.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, οι ρυθµίσεις για τους απασχολούµενους συνταξιούχους στο άρθρο 27 ανατρέπουν πλήρως όλα όσα
ίσχυαν διαχρονικά ως σήµερα και επιβάλλουν δυσβάσταχτες
κρατήσεις. Θα πρέπει αυτό να το ξαναδείτε, ώστε να παραµείνει
το ισχύον καθεστώς ή να χορηγηθεί πενταετής τουλάχιστον µεταβατική περίοδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω τα
εξής. Πιστοί στις αρχές και στις αξίες µας και µε πυξίδα τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει η δηµοκρατική
παράταξη στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης έχουµε καταθέσει µία τροπολογία που στοχεύει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσµατικότερο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Προτείνουµε
συγκεκριµένες ρυθµίσεις όπως την επαναχορήγηση της δέκατης
τρίτης σύνταξης, τη θεσµοθέτηση νέου ΕΚΑΣ και τούτο ως ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, την άρση των αδικιών για τις συντάξεις αναπηρίας και τις συντάξεις χηρείας, καθώς και την
επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών στο δηµόσιο και τη συνταξιοδότηση άνευ ορίου ηλικίας µετά από σαράντα χρόνια πραγµατικής απασχόλησης.
Σας καλούµε λοιπόν να την κάνετε δεκτή, κύριε Υπουργέ. Οι
µεταρρυθµίσεις όπως το ασφαλιστικό απαιτούν διαβούλευση µε
τους κοινωνικούς και θεσµικούς εταίρους και διάλογο φυσικά µε
την κοινωνία. Δυστυχώς το παρόν νοµοσχέδιο δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες, γι’ αυτό και διαφωνούµε στη βάση
του, πέραν κάποιων άρθρων και διατάξεων που µας βρίσκουν
σύµφωνους και θα τα στηρίξουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εποχή της γέννησής του
το σύγχρονο κράτος κέρδισε τη νοµιµοποίησή του από την ελπίδα ότι θα είναι σε θέση να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες
του.
Το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης είναι ο πιο σηµαντικός
θεσµός πρόνοιας για το µέλλον των ανθρώπων, για τη ζωή τους,
για την υγεία τους και για την αξιοπρέπειά τους. Είµαστε υπέρ
της κοινωνικής ασφάλισης µε το σύστηµα της αναδιανοµής γιατί
προσφέρει µέριµνα για ολόκληρο τον πληθυσµό, έχει χαµηλότερο κόστος και στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ο ν.4387/2016, που έχει καθιερωθεί να αποκαλείται νόµος Κατρούγκαλου, κρίνεται από πολλούς χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν
η πραγµατικότητα που είχε να αντιµετωπίσει: Ότι το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας δεν ήταν βιώσιµο, ότι βρισκόταν πολύ περισσότερο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, όπως προειδοποιούσαν ειδικοί από την εποχή της κυβέρνησης Σηµίτη, ότι είχε να
αντιµετωπίσει την ασφυκτική πίεση των δανειστών, µια πραγµατικότητα που είχατε δηµιουργήσει εσείς µε τα µνηµόνια και την
κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και σήµερα παρουσιάζεστε ως κατήγοροι.
Ο ν.4387/2016 είχε στόχο να ξαναστήσει το ασφαλιστικό σύστηµα στα πόδια του. Το πέτυχε; Το πέτυχε µε τη δηµιουργία του
ΕΦΚΑ και τη µετατροπή του σε πλεονασµατικό οργανισµό, όπως
άλλωστε αναγνωρίστηκε ακόµα και από τα τεχνικά κλιµάκια των
θεσµών ως µεγάλο επίτευγµα.
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Ο ν.4387/2016 είχε στόχο ένα ασφαλιστικό σύστηµα που θα
είναι δίκαιο, βιώσιµο και θα περιλαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για
τα µεσαία και τα χαµηλά εισοδήµατα. Για να τηρήσει την ισορροπία ανάµεσα στις πιέσεις και τις ανάγκες, περιλάµβανε αναγκαστικά µέτρα που επέφεραν απώλειες στον παρόντα χρόνο.
Όµως έβαλε τις βάσεις για τη µελλοντική αναπλήρωση αυτών
των απωλειών µετά την έξοδο από την κρίση και τη βελτίωση των
οικονοµικών δεικτών και αυτό ξεκίνησε να πραγµατοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µετά την έξοδο από τα µνηµόνια και την ανόρθωση των οικονοµικών της χώρας µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη,
µε τη διόρθωση αδικιών, όπως µε τις συντάξεις χηρείας κ.λπ..
Η Νέα Δηµοκρατία εκµεταλλεύτηκε τη δυσφορία της µεσαίας
τάξης και κέρδισε τις εκλογές υποσχόµενη νέες θετικές µεταρρυθµίσεις για όλους. Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα η
Κυβέρνηση υποτίθεται ότι καταργεί την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του προηγούµενου νόµου. Αυτό έλεγε προεκλογικά ότι θα
κάνει. Μέχρι και σήµερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας τον χαρακτήρισε κατάπτυστο τον νόµο
αυτόν, όµως στην πραγµατικότητα τον επιβεβαιώνει στο βασικό
σχεδιασµό της.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο διατηρεί τη δοµή του ενιαίου
φορέα και των ενιαίων κανόνων που είναι η βασική µεταρρύθµιση. Αντί όµως να συνεχίσει την πορεία για επανόρθωση των
απωλειών, αντιστρέφει τη διανοµή των πόρων και υποσκάπτει
την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Φυσικά, κατά την επικοινωνιακή της τακτική, παρουσιάζει το άσπρο µαύρο ή µάλλον το
µαύρο άσπρο.
Όµως στην πραγµατικότητα µειώνει τη συνολική δαπάνη για
τις συντάξεις στον προϋπολογισµό κατά 200 εκατοµµύρια, καταργεί τη δέκατη τρίτη σύνταξη, την οποία είχε ψηφίσει στην
προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, καταργεί τον υπολογισµό των εισφορών µε βάση το εισόδηµα, αυξάνει την ελάχιστη
εισφορά που πλήττει τα χαµηλά εισοδήµατα και τέλος προδιαγράφει ένα ζοφερό µέλλον στους νέους που πλήττονται από την
ανεργία, την υποαπασχόληση, την αδήλωτη εργασία και δεν µπορούν να ελπίζουν σε αξιοπρεπείς συντάξεις.
Οι προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Δηµοκρατίας για µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις έχουν µεταµορφωθεί σε πολύ µικρές αυξήσεις για λίγους, εβδοµήντα χιλιάδες ασφαλισµένους
περίπου και µειώσεις για τη µεγάλη πλειονότητα των εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων. Και αυτές οι αυξήσεις, όµως, δεν
προέρχονται από την προσθήκη νέων πόρων στο σύστηµα, αλλά
από την εσωτερική ανακατανοµή και την κατάργηση της δέκατης
τρίτης σύνταξης.
Επιπλέον, οι µειώσεις των εισφορών που υποσχέθηκε η Νέα
Δηµοκρατία έχουν γίνει αυξήσεις για τα µεσαία και χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. Αυξάνετε ναι ή όχι κατά 20% τις ελάχιστες εισφορές από 185 ευρώ σε 220 ευρώ στη χαµηλότερη κλίµακα;
Πείτε καθαρά, γιατί αντί αυτών των µειώσεων που υποσχεθήκατε προβαίνετε αυτή τη στιγµή σε αυξήσεις για την πλειονότητα
των ασφαλισµένων; Εξηγήστε τους αριθµούς σας στους µικροµεσαίους, στους αυτοαπασχολούµενους, στους αγρότες, στους
νέους εργαζόµενους αντί να διερωτάστε υποκριτικά γιατί αντιδρούν και κινητοποιούνται. Ακούµε τόσες πολλές ανακρίβειες
σήµερα που πραγµατικά κινδυνεύει και η νοηµοσύνη µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, το νοµοσχέδιό σας διατρέχεται από το νεοφιλελεύθερο πνεύµα και
οδηγεί την κοινωνία σε ένα σύστηµα που διαµορφώνεται όχι µε
το κριτήριο στις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά τις ανάγκες της οικονοµίας. Διαπνέεται από τη στρατηγική του µετασχηµατισµού
του κράτους-πρόνοιας σε κράτος-φιλανθρωπίας, όπως παρατήρησε και ο καθηγητής Σάββας Ροµπόλης. Σας ενδιαφέρει η σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόµενους και
κυρίως για εργοδότες που θα συµβάλει στη µείωση του µισθολογικού κόστους εργασίας και ανοίγετε ταυτόχρονα το δρόµο
στην ιδιωτική ασφάλιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τον
ν.4387/16 πέτυχε την καλύτερη λύση από την άποψη της προοπτικής για το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Αυτή την προοπτική
σκιάζει το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Η ασφάλιση που εισάγει
δηµιουργεί ανησυχία και ανασφάλεια στους εργαζόµενους γι’
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αυτό και αντιδρούν, όπως και στη Γαλλία που µια αντίστοιχη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος έχει προκαλέσει τη
µαζική αντίσταση των εργαζοµένων.
Στη συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή ακούσαµε τις
ενστάσεις και τις ανησυχίες των εκπροσώπων των κοινωνικών
φορέων. Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να τις λαµβάνει υπ’ όψιν. Η
Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά έταζε και µόλις κάθισε στην κυβερνητική εξουσία κωφεύει, αναδιανέµει τους πόρους προς όφελος των λίγων και σε βάρος των πολλών µε το κατά όπως λέει ο
λαός µας «παλιά της τέχνη κόσκινο».
Και ενώ η ασφάλεια είναι το µεγάλο ιδεολογικό της επιχείρηµα
το εξαντλεί σε επίδειξη αστυνοµικής βίας µε καθηµερινά πλέον
κρούσµατα κατά των πολιτών και τώρα που µιλάµε κατά των κατοίκων των νησιών µας. Το ξεχνά, όµως, όταν πρόκειται για τη
µεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων. Το ξεχνά όταν πρόκειται
για το µέλλον των εργαζοµένων και των νέων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούµπας Κωνσταντίνος από την Ελληνική Λύση, ο οποίος είναι
και ο τελευταίος οµιλητής της σηµερινής συνεδρίασης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε εµένα έλαχε να είµαι ο τελευταίος οµιλητής σήµερα, αφού
κλείνει η πρώτη µέρα από αυτόν τον κύκλο που έχουµε ξεκινήσει
για µια συζήτηση για το φλέγον ζήτηµα, όπως είναι το ασφαλιστικό.
Αλλά αυτός ο νόµος, ο ν.4336/15 τελικά που επιβλήθηκε από
τα µνηµόνια είναι µια συνέχεια, γιατί αν δείτε ο χρόνος τουλάχιστον εργασίας δεν αλλάζει, τουλάχιστον ως πλαφόν η τριακονταετία µιας σκληρής εργασιακά εποχής όπου είναι πολύ δύσκολα
να µαζέψει κάποιος τα ένσηµα.
Γιατί αν είµαστε ρεαλιστές, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, ο εργαζόµενος χάνει πολλά ένσηµα, γιατί του τα «κλέβουν» ή όταν συµπληρώσει έναν απαιτούµενο αριθµό ενσήµων και λέει τώρα ότι
όσα χρόνια κι αν περάσουν -αυτή είναι µια πραγµατικότητα της
αγοράς- δεν πρόκειται να δω αύξηση ούτε ένα ευρώ, ας τα βρω
µε τον εργοδότη, ας πάµε σε µια άτυπη συµφωνία «θα σου δίνω
τόσα, δεν σου κολλάω ένσηµα για να συνεχίσεις», γιατί και ο
άλλος όταν θα φτάσει εξήντα ένα έστω και αν έχει κάνει αµµοβολές, οικοδόµος στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα µέχρι
να βγει µε ένα, δύο χρόνια µετά δεν πρόκειται να βάλει ένσηµα,
δεν τον συµφέρει, πάµε δηλαδή σε κάποιες συναλλαγές.
Οπότε τι να συζητάµε απέναντι σε ανθρώπους, οι οποίοι και
ένσηµα χάνουν, αλλά δουλεύουν κάτω από σκληρές συνθήκες
εργασίας και περιµένουν µια ζωή για να πάρουν µια σύνταξη που
δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε τα βασικά τους καταναλωτικά
αγαθά.
Όταν δεν έχεις ένα ενιαίο, σωστό, δίκαιο φορολογικό σύστηµα
για να µπορείς να φέρεις µια περιφερειακή αποκέντρωση, γιατί
το φορολογικό είναι αυτό που φέρνει κάποια έσοδα για να χτιστεί
το εργασιακό και κατά επέκταση το ασφαλιστικό, είναι τριπλέτα,
δεν µπορείς να ελπίζεις ότι οι επόµενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο µέλλον.
Το ασφαλιστικό χωρίζεται στο κεφαλαιοποιητικό και στο διανεµητικό. Η διανοµή είναι κοινωνικού χαρακτήρα και στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης αγγίζει µέχρι και το 70% µη λέµε a
priori ότι έξω είναι το κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστηµα.
Εκεί που εφαρµόστηκε και δεν υπήρχε συγκερασµός, δεν
υπήρχε µια ισορροπία του 70%-30% ή του 80%-20% δηµιουργήθηκαν µεγάλα κοινωνικά ζητήµατα και η ανεργία αυξήθηκε και η
ανασφάλεια αυξήθηκε.
Και στη Γερµανία το µεγαλύτερο ποσοστό -δεν είναι κεφαλαιοποιητικό, είναι το 30%- είναι διανεµητικό, δηλαδή διανέµει στην
επόµενη γενιά αυτά που δίνουν οι εργαζόµενοι. Δεν είναι αναδιανοµή, δεν είναι χρήµατα που δίνει η ίδια γενιά όταν θα βγει στη
σύνταξη. Οι εργαζόµενοι από τις εισφορές τους, από τον κάµατό
τους πληρώνουν για τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η ισορροπία
και η πυραµίδα του συστήµατος.
Αν οι εργαζόµενοι, λοιπόν, είναι λιγότεροι δεν µπορούν να
πάνε στη διανοµή συνταξιοδοτικού προγράµµατος για αυτούς
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που έχουν βγει στη σύνταξη. Καθώς, λοιπόν, έχει ανατραπεί αυτή
η ισορροπία θα έχουµε πρόβληµα, διότι µπορεί τα λέτε, κύριε
Υπουργέ, ότι επικαλεστήκατε αυτές τις αναλογιστικές οικονοµικές µελέτες και καλώς το πράξετε από οικονοµικούς παράγοντες
και το Πανεπιστήµιο της Αθήνας αν δεν κάνω λάθος, αλλά και τα
στοιχεία για το 2070 µιλάνε για γήρανση πληθυσµού, για συρρίκνωση πληθυσµού, άρα, λοιπόν, ο παραγωγικός ιστός, τα ενεργά
κύτταρα δεν θα αρκούν για να µπορούν να πληρώσουν να πάνε
σε µια διανοµή του πλούτου για το ασφαλιστικό.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ένας συγκερασµός ανάµεσα στην
κεφαλαιοποίηση και στη διανοµή, αυτό που λέµε, όχι όµως αναδιανοµή. Είναι λάθος αυτό που λέµε σύνηθες ότι πληρώνουµε
για τα γηρατειά µας, πληρώνουµε εµείς για αυτούς που είναι σήµερα και θα πληρώσουν και οι επόµενοι για εµάς.
Το θέµα είναι καθώς ανατρέπεται όλη αυτή η ισορροπία προσπαθούµε να βρούµε επιδερµικές, επιφανειακές λύσεις. Είναι µια
από τα ίδια, είναι ένας φαύλος κύκλος που θα αναγκάζεται ο εργαζόµενος να συνθηκολογεί µε τον εργοδότη, γιατί δεν θα µπορεί να βρει δουλειά. Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει λίστα µε το ποια
θεωρούνται πλέον ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, τα λεγόµενα «κόκκινα ένσηµα».
Προσπαθήσατε να κάνετε κάτι µε την οικοδοµή και βγάζετε τα
υλικά, δεν τα φοροαπαλλάσσετε, φοροαπαλλάσσετε τις υπηρεσίες του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, διακόσια πενήντα επαγγέλµατα σχετίζονται µε την οικοδοµή. Προσπαθείτε δηλαδή να
βάλετε ένα σύστηµα στον εργαζόµενο, ο οποίος δεν ξέρει πώς
θα πρέπει να κινηθεί. Και έρχεται, λοιπόν, ο εργοδότης και κάνει
µια συµφωνία µε τον εργαζόµενο, διότι πρέπει να πληρώσει 95%
προκαταβολή φόρου. Είχαµε είκοσι οκτώ φόρους στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που θεωρείται και η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας και συνεχίζουµε να τις έχουµε.
Πώς είναι δυνατόν ο εργοδότης να πληρώνει τον εργαζόµενο
µε τα ίδια χρήµατα, τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές, αν η επιχείρησή του είναι σε µια ακριτική περιοχή µε χαµηλό τζίρο -στο Νευροκόπι για παράδειγµα ή στο Σιδηρόκαστρο ή στα νησιά που
βάλλονται σήµερα- µε έναν που έχει αντίστοιχη επιχείρηση σε
ένα µεγάλο αστικό κέντρο; Εκείνο τι σηµαίνει; Δεν µπορείς να
έχεις µια διαφορετική ασφαλιστική πολιτική σίγουρα. Πρέπει να
δώσεις, όµως, κίνητρα σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λιγότερο
τζίρο για να καταβάλουν µικρότερο ΦΠΑ, που σηµαίνει ότι µπορούν να καταβάλουν υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και να
προσλάβουν εργαζόµενους, αλλιώς δεν µπορεί να επιλυθεί το
ζήτηµα.
Εάν δεν προχωρήσουµε σε επίλυση καταπολέµησης της λεγόµενης επιδερµικής ανεργίας, διότι για παράδειγµα το είπα και
την άλλη φορά αν κάποιος δουλεύει δύο ώρες την ηµέρα συνθηκολογεί µε τον εργοδότη, τον κρατάει τέσσερις, αλλά τον πληρώνει δύο ή τον κρατάει επτά, αλλά δηλώνει τέσσερις ή θα
έρχεσαι λίγο αργότερα, οι γνωστές αλχηµείες, άντε πες και στον
ντελιβερά να κάνει ντελίβερι στα εξήντα τέσσερα ή στα εξήντα
δύο για να βγει στα εξήντα επτά.
Δεν είναι δίκαιο όλοι οι εργαζόµενοι να βγαίνουν στην ίδια ηλικία στη σύνταξη. Υπάρχουν τα λεγόµενα βαρέα ανθυγιεινά επιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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κίνδυνα επαγγέλµατα, για τα οποία πρέπει να γίνει ένας επανακαθορισµός της λίστας.
Λέτε µέσα για τα επιδόµατα των ανθρώπων των ειδικών δυνάµεων. Πήρε, όµως, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και έχει ενσωµατώσει την επικινδυνότητα του αλεξιπτωτιστή, του βατραχανθρώπου, του πιλότου, του ανθρώπου στα υποβρύχια στον βασικό µισθό. Χάνουν 400 ευρώ από εκεί, ανεβαίνει η ασφαλιστική
τους εισφορά.
Είναι δίκαιο αυτό; Πείτε το σε έναν άνθρωπο που έχασε ένσηµα στα νιάτα του, δουλεύει στην οικοδοµή ως ελαιοχρωµατιστής ή στις σιδηροκατασκευές και του λείπουν πεντακόσια
ένσηµα να βγει στη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει να δουλεύει
µέχρι τα εξήντα δύο, αν είναι στα βαρέα ή µέχρι τα εξήντα επτά.
Πού είναι η χηρεία της αγρότισσας; Δεν έχει γίνει καµµία, µα καµµία κοινωνική µέριµνα για τη χήρα αγρότισσα. Ο αγρότης θεωρείται ένας µικρός επιχειρηµατίας.
Κατηγοριοποιούνται οι πολίτες και γίνονται εργαζόµενοι πολλών ταχυτήτων. Έχεις; Πληρώνεις, αλλά πρέπει να πληρώσεις
υψηλά για να πάρεις µια σύνταξη αξιοπρέπειας. Δεν έχεις; Πληρώνεις λίγα; Δεν θα πάρεις µεγάλη σύνταξη.
Υπάρχει όµως και ένας άλλος δείκτης. Δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιµών. Τα καταναλωτικά αγαθά έχουν πάρει την ανιούσα.
Για να πάει κάποιος στο σουπερµάρκετ δεν φτάνει η σύνταξη των
400, 500 ή και 600 ευρώ, διότι δεν συγκρατήσαµε τις τιµές, δεν
έγινε παρατηρητήριο τιµών και την πληρώνει ο συνταξιούχους.
Ως Ελληνική Λύση ήµασταν οι ακραίοι όταν σας λέγαµε ότι θα
δηµιουργηθούν προβλήµατα στις λεγόµενες άγονες γραµµές
του Αιγαίου, στα νησιά µας που υποφέρουν. Από αύριο τα ΜΑΤ
να αλλάξουν τίτλο, να λέγονται «Μονάδες Αντιµετώπισης Τοπικών», να αντιµετωπίζουν τους τοπικούς παράγοντες.
Όταν λέγαµε ότι υπάρχει λύση στην Ελληνική Λύση, µας θεωρούσατε ακραίους. Να πάνε σε κάποιες περιοχές που δεν κατοικούνται, να υπάρχει περιφρούρηση, να υπάρχει έλεγχος να µη
δηµιουργούνται κοινωνικές τριβές και προστριβές µε τις τοπικές
κοινωνίες. Όµως, όταν τα λέγαµε, ήµασταν οι ακραίοι. Τώρα, λοιπόν, οι τοπικές κοινωνίες είναι σε διχασµό, είναι σε κοινωνική
έκρηξη και δεν ξέρουµε αυτό το εκρηκτικό µείγµα που θα καταλήξει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
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 23.21’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της
συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.)».
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