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3. Αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου και επί του άρθρου 47, σελ. 10440 - 10443
4. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
Ο κ. Αποστόλου από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 δεσµευόσασταν ότι εάν κερδίσετε θα κάνετε τέτοιες
κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις και µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό που θα διόρθωναν –λέει- πολλά πράγµατα, κατά την
εσφαλµένη, βέβαια, εκτίµησή σας, που πήραν λάθος κατεύθυνση
στη θητεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μία απ’ αυτές τις µεταρρυθµίσεις ήταν και ο νόµος µε τις συνταξιοδοτικές διατάξεις
που συζητάµε αυτές τις µέρες. Όµως το νοµοσχέδιο που φέρατε
είναι περιορισµένων προσδοκιών, αφού ακόµη και στην περίπτωση της αποκατάστασης σηµαντικών απωλειών που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι -και το τονίζω- µόνο από τις δικές σας
κυβερνήσεις, οι προσδοκίες τελικά φαίνεται ελάχιστα να ικανοποιούνται και να αφορούν µικρό αριθµό σε όφελος, λίγους συνταξιούχους. Μάλιστα τις αναµενόµενες αυξήσεις δεν θα τις
βρουν στους λογαριασµούς τους πριν το καλοκαίρι, στην καλύτερη περίπτωση τον Ιούνιο, αφού χρειάζεται µετά την ψήφιση και
τη δηµοσίευση του νόµου να ακολουθήσει ο επανυπολογισµός
των συντάξεων µε βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που προκύπτουν από τις αυξήσεις στο ανταποδοτικό τµήµα της σύνταξης
για εκείνους που έχουν πάνω από τριάντα χρόνια προϋπηρεσία
µε ασφάλιση.
Θα περίµενε κάποιος στη µεταµνηµονιακή εποχή και στην αποκατάσταση της κανονικότητας αυτό το νοµοθέτηµα να διορθώνει
πρωτίστως αδικίες και να βάζει τα πρώτα θεµέλια για την επιστροφή µέρους από το 45% των συντάξεων που χάθηκαν τη µνηµονιακή περίοδο –το επαναλαµβάνω-, τη δική σας µνηµονιακή
περίοδο.
Οι µεγάλοι χαµένοι του νέου ασφαλιστικού είναι οι µισθωτοί

του ιδιωτικού τοµέα, οι χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι,
καθώς και όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι έχουν πολύ χαµηλά εισοδήµατα.
Το νοµοσχέδιο αποτελεί µια παρέµβαση συµµόρφωσης και
προσαρµογής στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
αντιµετωπίζοντας, όµως, τις παρατηρούµενες ανισορροπίες και
την αντισυνταγµατικότητα µε όρους ανισοτήτων και δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας σε βάρος της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων.
Οι αυξήσεις στους λίγους συνταξιούχους που υπέστησαν περικοπές θα χρηµατοδοτηθούν µε την κατάργηση της ελλιπούς
δέκατης τρίτης σύνταξης µε άθροισµα κύριας και επικουρικής
σύνταξης, αυτό των 1.300 ευρώ.
Το κόστος των µειωµένων εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες θα επιβαρύνει τους µισθωτούς, τους εργοδότες και τους
ανέργους. Οι αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων αφορούν
τους συνταξιούχους πριν από τον ν.4387/2016 και συγκεκριµενοποιούνται µόνο στους συνταξιούχους, διακόσιους πενήντα χιλιάδες περίπου, που είχαν άθροισµα κύριας και επικουρικής
σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ τον µήνα και είδαν τις συντάξεις
τους να µειώνονται µέχρι και 50%.
Η δαπάνη αυτή, στο πλαίσιο του ουδέτερου δηµοσιονοµικού
αποτελέσµατος που επιβάλλεται, θα χρηµατοδοτηθεί από την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης. Η αύξηση της σύνταξης
κλιµακώνεται όσο προστίθενται έτη ασφάλισης και καταβαλλόµενων εισφορών, ιδιαίτερα πάνω από τριάντα έτη ασφάλισης.
Όµως οι απώλειες των συγκεκριµένων συνταξιούχων σε σχέση
µε τους παλιούς έχουν ξεπεράσει, όπως προείπα, το 40%.
Ανισότητες παρατηρούνται και µεταξύ των ελεύθερων επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων και των µισθωτών του
ιδιωτικού τοµέα στο επίπεδο των κύριων συντάξεων και των παροχών υγείας υπονοµεύοντας την αρχή της ισότητας της κοινωνικής ασφάλισης και της ασφάλισης της υγείας. Συγκρίνοντας
την ανταποδοτικότητα εισφορών - παροχών των µισθωτών µε
αυτή των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων µε τις νέες ασφαλιστικές κλάσεις και την ελεύθερη επιλογή
τους, στην περίπτωση των τριάντα πέντε ετών ασφάλισης ο µισθωτός θα χρηµατοδοτεί µε 12 ευρώ την πλήρη ανταποδοτικότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών, για σαράντα έτη ασφάλισης
ο µισθωτός θα χρηµατοδοτεί µε 21 ευρώ την υπεραναλογικότητα
των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων.
Έτσι λοιπόν, εγκαθιδρύονται συνθήκες ανισοτήτων στην ανταποδοτικότητα εισφορών - παροχών µεταξύ αυτών των δύο εργασιακών κατηγοριών, µισθωτών και ελεύθερων επαγγελµατιών,
και αυτό γιατί κατά βάση οι µισθωτοί και οι εργοδότες τους θα
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καταβάλλουν ως ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη το 20%
του µισθού τους.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους της πρώτης πενταετίας η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά
για την υγεία είναι 55 ευρώ και για τους πέραν της πενταετίας
είναι 66 ευρώ, ενώ για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους
είναι 7% του µηνιαίου εισοδήµατός τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι µε µηνιαίο εισόδηµα άνω των 900
ευρώ θα χρηµατοδοτούν την ασφάλιση υγείας και των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδια η αναλογιστική µελέτη
που ο Υπουργός Εργασίας κατέθεσε για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι αποκαλυπτική. Η µελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι η µέση
ετήσια σύνταξη µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µειώνεται σε
σχέση µε το ισχύον σύστηµα τόσο για φέτος όσο και για τα επόµενα χρόνια µέχρι το 2040. Συνολικά από τους δυόµισι εκατοµµύρια περίπου συνταξιούχους προκύπτει ότι η πραγµατική
µείωση στο ετήσιο εισόδηµά τους από συντάξεις θα έχει το 90%
των συνταξιούχων. Πραγµατικές ωφέλειες στο εισόδηµά τους θα
έχουν µόνο το 10% των ήδη συνταξιούχων. Άρα, λοιπόν, το κύριο
χαρακτηριστικό του ασφαλιστικού σας νοµοσχεδίου είναι ότι
πλήττει στοχευµένα τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους επαγγελµατίες των κατώτατων και των µεσαίων εισοδηµάτων. Και
αυτό αγαπητοί συνάδελφοι να ξέρετε ότι αυτοί δεν το ξεχνούν
εύκολα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάριος Κάτσης για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα να µην ξεκινήσω κάνοντας µια αναφορά κατά την γνώµη µου στον αναρχικό
κατήφορο που έχει πάρει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και τον τελευταίο καιρό, αλλά και από την περίοδο που ανέλαβε
την διακυβέρνηση. Μέσα σε µόλις επτά µήνες ως Κυβέρνηση
έχετε χάσει την µπάλα υπό το βάρος των προβληµάτων αλλά και
την µνηµειώδη ανικανότητά σας και επιστρατεύετε το δόγµα
«αποφασίζουµε και διατάζουµε» για να δείξετε αποφασιστικότητα. Αυτό που δείχνετε, όµως, είναι πανικός και µόνο.
Θυµίζω ότι µόνο µέσα σε ένα σαρανταοκτάωρο έχουµε την
απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά ως στρατού, συγκρούσεις ολονύκτιες µε κατοίκους και αιρετούς πολιτικούς, αυτοδιοίκητους αλλά
και βουλευτές. Η Κυβέρνηση θυσιάζει τα νησιά για να µην χάσει
ψήφους στην ενδοχώρα.
Δεύτερον, καταγγελία από φοιτητές και την Πρυτανεία της
ΑΣΟΕ ότι νεοπροσλαµβανόµενος ειδικός φρουρός εκτός υπηρεσίας απείλησε µε όπλο φοιτητές µέσα στο πανεπιστήµιο. Εκτός
πανελληνίων, µε δίµηνη εκπαίδευση και µε τα µυαλά φουσκωµένα από το αφήγηµα Χρυσοχοΐδη, είναι τύχη που δεν είχαµε θύµατα.
Τρίτον, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τον κορωνοϊό
που βρίσκετε την αφορµή και την ευκαιρία για µια απευθείας
ανάθεση για αγορά υγειονοµικού υλικού. Αλήθεια, τόσο καιρό τι
κάνατε; Τι περιµένατε; Και όχι µόνο αυτό. Είχε το θράσος και την
φοβερή ιδέα και αντίληψη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να συνδέσει αντιεπιστηµονικά, χωρίς να υπάρχει καµµία συσχέτιση, το
προσφυγικό και το µεταναστευτικό µε τη διάδοση του κορωνοϊού. Αν είναι δυνατόν!
Για όλα αυτά ενηµερωθήκαµε από τα social media, από κάποια
site. Τα κανάλια άκρα του τάφου σιωπή.
Τα πράγµατα είναι απλά. Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη να ενώσει όλους τους Έλληνες ξεκίνησε επιτυχηµένα από τα νησιά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τους ένωσε όλους εναντίον του. Όσο το προσφυγικό διαρρηγνύει τη συµµαχία του µε την ακροδεξιά εκπαιδευµένη κοµµατική
του βάση, τόσο θα προσπαθεί η Νέα Δηµοκρατία να εκµεταλλευτεί πολιτικά απαράδεκτα γεγονότα όπως αυτό της ΑΣΟΕ.
Είστε ανίκανοι και επικίνδυνοι.
Μπαίνω τώρα στα του νοµοσχεδίου που και εδώ τα πράγµατα
κατά την γνώµη µου δεν είναι καλά. Μπροστά στο πολυδιαφηµισµένο ασφαλιστικό της Νέας Δηµοκρατίας, ένα ασφαλιστικό για
το οποίο ο Υπουργός κ. Βρούτσης, προπαγάνδιζε ότι θα φέρει
την επανάσταση υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Παρακολουθούµε εδώ και µήνες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να βγαίνουν
πίνακες επί πινάκων για το πόσα χρήµατα θα παίρνουν οι σηµερινοί συνταξιούχοι, για το πόσο θα µειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και άλλα πολλά
µεγάλα λόγια. Κάποιος καλοπροαίρετος πολίτης που δεν γνωρίζει τι συµβαίνει ακούγοντας όλα αυτά θα νόµιζε ότι βρήκαµε το
λεφτόδεντρο. Όµως η αλήθεια βρίσκεται σε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο και προσγειώνει οποιαδήποτε προσδοκία στη σκληρή
πραγµατικότητα. Άλλωστε, Βρούτσης ως Υπουργός Εργασίας
και Νέα Δηµοκρατία είναι έννοιες αντίθετες µε το συµφέρον της
πλειοψηφίας των συνταξιούχων και των εργαζοµένων. Δυστυχώς, έτσι ήταν πάντα και έτσι είναι και σήµερα.
Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά. Με τον λεγόµενο
νόµο Κατρούγκαλου η Κυβέρνηση κατήργησε το σύστηµα των
ασφαλιστικών κλάσεων µε αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αγροτών να δουν γενναία µείωση στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρχισαν να
πληρώνουν πλέον στον ΕΦΚΑ άνθρωποι που είχαν κάνει παύση
πληρωµών, επειδή ήταν πολύ υψηλά τα ποσά κάθε εξάµηνο,
κάθε τρίµηνο ή κάθε µήνα για τις εισφορές. Και µπήκαν και στις
παροχές δυόµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας που τους είχατε
βγάλει από την εξίσωση το 2013 µπας και βγουν τα νούµερά σας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση όχι µόνο επαναφέρει
τις κλάσεις αλλά αυξάνει και την κατώτατη ασφαλιστική εισφορά
από τα 185 στα 220 το µήνα. Δηλαδή, µείωση 420 ευρώ το χρόνο
έχουν οι πιο αδύναµοι. Επίσης, το 90% σχεδόν των ελεύθερων
επαγγελµατιών θα πληρώσει περισσότερα χρήµατα για ασφαλιστικές εισφορές από ό,τι σήµερα. Μείωση λοιπόν εισοδήµατος.
Πείτε την αλήθεια επιτέλους. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι οι
µεγαλογιατροί, οι µεγαλοδικηγόροι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
µε µεγάλα εισοδήµατα να µπορούν να πληρώσουν τη µικρότερη
δυνατή ασφαλιστική εισφορά. Πόσοι είναι αυτοί; Είναι το 10%
του συνόλου. Για την ελάφρυνση λοιπόν, αυτού του 10% του συνόλου, το υπόλοιπο 90% το επιβαρύνετε έως 420 ευρώ το χρόνο,
εσείς που δεν ασκούσατε ταξική πολιτική δήθεν. Είναι τόσο κοινωνικά δίκαιο λοιπόν, το νέο ασφαλιστικό που ο ψιλικατζής της
γειτονιάς µου στην Ηγουµενίτσα, ο οποίος µετά βίας βγάζει τα
έξοδά του, θα πληρώνει τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές µε έναν
ποινικολόγο στο Κολωνάκι που βγάζει µεροκάµατο όσο είναι το
µηνιάτικο του ψιλικατζή στην Ηγουµενίτσα. Συγχαρητήρια! Είναι
αυτό κοινωνική δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ;
Πάµε τώρα στους συνταξιούχους που τους βοµβαρδίζετε καθηµερινά µε ελπίδες για µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις τους.
Ο κ. Βρούτσης µάλλον είναι µάγος, γιατί, ενώ µειώνει τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 200 εκατοµµύρια σε σχέση µε το 2019,
πανηγυρίζει ότι αυξάνει τις συντάξεις. Να δούµε όµως την πραγµατικότητα. Με το νέο ασφαλιστικό που φέρνετε καταργείτε την
δέκατη τρίτη σύνταξη. Είναι η ίδια σύνταξη που εσείς ως Νέα Δηµοκρατία ψηφίσατε, όταν τη φέραµε στη Βουλή ως µόνιµο
µέτρο, ώστε να δίνεται κάθε χρόνο. Επαναλαµβάνω ότι ο νόµος
του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη είναι µόνιµη και όχι
µία κι έξω και θα δίδεται κάθε χρόνο. Είναι η ίδια σύνταξη που
ως Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά δεσµευόσασταν πως δεν πρόκειται να καταργήσετε, αφού την ψηφίσατε. Και σήµερα µας λέτε
ότι δεν υπήρξε δέκατη τρίτη σύνταξη και την καταργείτε.
Αλήθεια, η διπλή σύνταξη που πήραν το 2019 οι συνταξιούχοι
που έπαιρναν έως 500 ευρώ, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, τι ήταν;
Δεν ήταν δέκατη τρίτη σύνταξη; Τα 830 εκατοµµύρια που δόθηκαν σε δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους συνολικά το 2019 τι
ήταν; Υποτιµάτε τη νοηµοσύνη των πολιτών.
Άρα, αρχικά µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης
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έχουµε οριζόντια µείωση σε όλους τους συνταξιούχους. Και
επειδή άκουσα και τον Υπουργό Εργασίας χθες στην τοποθέτησή του, µη µας λέτε, κύριε Υπουργέ, συµψηφίζοντας το ασφαλιστικό και το φορολογικό -γιατί παραδεχθήκατε, και µπράβο
σας, ότι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο φέρνει αυξήσεις για τη µεγάλη πλειοψηφία- ότι στο τέλος του έτους συνολικά θα δει ελάφρυνση στο πορτοφόλι του ο συµπολίτης.
Πρώτον, αν υιοθετείτε το επιχείρηµα ότι το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ήταν φορολογικό και όχι ασφαλιστικό, τότε µην υιοθετείτε τον συµψηφισµό, αν θέλετε –υποτίθεται- εσείς να φέρετε
µια µεταρρύθµιση, η οποία δεν θα είναι φορολογική, αλλά θα
είναι ασφαλιστική. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, πάρτε υπ’ όψιν σας λίγο το γεγονός ότι η µεγάλη
πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών δηλώνει κέρδη, έχει
κέρδη έως 5.000 ευρώ. Άντε και σας λέω και για αυτούς που
έχουν έως 10.000 ευρώ εισόδηµα µειώνετε τον φορολογικό συντελεστή από το είκοσι δύο στο εννέα. Αν υπολογίσετε ταυτόχρονα την επιβάρυνση από τη χρήση πλαστικού χρήµατος, αλλά
και από την υποχρέωση για το 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είναι µία η άλλη. Άντε να γλιτώνουν 100 µε 200 ευρώ. Γι’
αυτό λοιπόν πήρατε και ξοδέψατε όλον τον δηµοσιονοµικό χώρο;
Για να ελαφρύνετε 100 και 200 ευρώ στη µεγάλη πλειοψηφία των
ελεύθερων επαγγελµατιών;
Και επειδή το ακούµε, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα δει αυξήσεις, να το ξέρει. Πρόκειται για εσκεµµένη παραπλάνηση, γιατί
η υποτιθέµενη αύξηση θα είναι µόνο λογιστική, καθώς δεν θα
υπερβαίνει την προσωπική διαφορά. Στην τσέπη δηλαδή ο συνταξιούχος δεν θα δει περισσότερα χρήµατα.
Και επειδή ακούµε συνέχεια από τη Νέα Δηµοκρατία ότι θα αυξήσει για πρώτη φορά τις συντάξεις την τελευταία δεκαετία, το
µόνο που έχουµε να υπενθυµίσουµε είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ είχε κόψει δώδεκα φορές τις συντάξεις και το ίδιο
κάνει και σήµερα. Τίποτα παραπάνω δεν έχει να θυµάται ο συνταξιούχος.
Και θυµίζουµε ότι οι µοναδικές αυξήσεις έγιναν την 1η Ιανουαρίου του 2019 σε εξακόσιους είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους χαµηλών κυρίως εισοδηµάτων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για
πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως
αλήθεια είναι -και σας το αναγνωρίζω- ότι µια µικρή µειοψηφία
συνταξιούχων, ένας στους δέκα, θα δει µικρή αύξηση. Μιλάµε
για τις υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις, αυτοί δηλαδή που
έχουν άθροισµα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ
µεικτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και εβδοµήντα χιλιάδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µη µε διακόπτετε σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω τη σκέψη µου και κατεβαίνω από το
Βήµα.
Και όσοι βγήκαν µετά το 2016, εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχοι και είχαν περισσότερα από τριάντα έτη ασφάλισης.
Όµως, επειδή οι πολίτες που µας ακούν δικαίως είναι καχύποπτοι σε σχέση µε όσα αντικρουόµενα έχουν ειπωθεί για το νέο
ασφαλιστικό, τους προτρέπω να πιστέψουν στα ίδια τους τα
µάτια. Όσοι, λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελµατίες θα κληθούν να
πληρώσουν τις νέες ασφαλιστικές τους εισφορές, οι συνταξιούχοι που θα κληθούν να πάρουν τις συντάξεις τους, τότε θα καταλάβουν από πρώτο χέρι την απάτη της Κυβέρνησης των
«αρίστων».
Και τότε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κανένα τηλεπαράθυρο δεν θα µπορεί να παρουσιάσει το άσπρο µαύρο,
γιατί η αλήθεια δεν µπορεί να κρύβεται για πολύ.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να υπενθυµίσω σε
όλους ότι είµαστε στο πενήντα δύο. Τώρα θα πάµε στον αριθµό
πενήντα τρία και είναι εγγεγραµµένοι εκατόν πενήντα επτά συνάδελφοι. Το υπενθυµίζω αυτό, γιατί πλην ενός, έχουµε ακόµα
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οµιλίες Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, δευτερολογίες, οµιλίες
αρχηγών. Και να πω και κάτι άλλο. Συνάδελφοι πιέζουν και λογικά, λόγω και του τριηµέρου, να κερδίσουν χρόνο να προλάβουν
τα αεροπλάνα. Το υπενθυµίζω αυτό, γιατί πρέπει να τηρηθεί ο
χρόνος.
Και να πω και κάτι. Όταν κάποιος θέλει να αναφερθεί -δικαίωµά του- σε άλλα θέµατα, θα πρέπει να υπολογίζει ότι ο χρόνος συνυπολογίζεται µαζί µε τα όσα θέλει να πει για το
νοµοσχέδιο. Εξ άλλου, για τα γενικότερα θέµατα αρµόδιοι είναι
περισσότερο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αν ο καθένας
αφιερώνει τον µισό χρόνο του στην επικαιρότητα, δεν λέω αδίκως, τότε να µην απαιτεί περισσότερο χρόνο στην κανονική του
τοποθέτηση επί του νοµοσχεδίου. Αυτά για να µην γίνεται κατάχρηση του χρόνου. Νοµίζω συµφωνούµε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Θα βγει ο κατάλογος, κύριε Πρόεδρε, πενήντα σήµερα, πενήντα αύριο, θα προλάβουµε, µην αγχώνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν καταλάβατε
ότι έχουµε ακόµα περίπου εκατόν δέκα συναδέλφους, έχουµε
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Εγώ δεν έχω πληροφόρηση, πιθανώς θα έχουµε πολιτικούς αρχηγούς και πρέπει να
ολοκληρωθεί. Και κάτι άλλο, το είπα και πριν: Κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται µε τα αεροπλάνα, πιέζουν προκειµένου να υπάρξει έγκαιρη διαδικασία για να προλάβουν την
πτήση την Πέµπτη το βράδυ.
Προχωρούµε, για να µην αναλώνω κι εγώ χρόνο και καταχρώµαι.
Τον λόγο έχει ο κ. Λεονταρίδης Θεόφιλος από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όπως είχαµε δεσµευθεί προεκλογικά, διαµορφώνουµε ένα νέο, απλό και δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα που συνοδεύεται από πλήρη αναλογιστική µελέτη που αγκαλιάζει όλους
τους εργαζόµενους και συνταξιούχους και ανταποδίδει για τους
δικούς τους κόπους στον εργασιακό τους βίο µια αξιοπρεπή σύνταξη. Είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από έντεκα
χρόνια που δεν θα έχει καµία µείωση στις συντάξεις. Αντίθετα,
θα έχει αυξήσεις. Ειδικά όλοι οι σηµερινοί και αυριανοί εργαζόµενοι της χώρας που θα έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης θα
δουν µε τον νόµο υψηλότερες παροχές.
Με το νοµοσχέδιο πραγµατοποιείται ένα κρίσιµο βήµα για τον
εξορθολογισµό του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και την
προσαρµογή του στις συνταγµατικές επιλογές της ανταποδοτικότητας, της ισότητας και της βιωσιµότητας. Τα τελευταία δέκα
χρόνια, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, πέραν των διαχρονικών του παθογενειών, αποτέλεσε το µεγάλο θύµα των νέων συνθηκών λόγω της
εισφοροδιαφυγής, της µαζικής ανεργίας, της µετανάστευσης
ενός µεγάλου παραγωγικού δυναµικού στο εξωτερικό, του έντονου δηµογραφικού ζητήµατος και της εν γένει οικονοµικής ύφεσης. Τότε, όταν γίνονταν παρεµβάσεις για τις συντάξεις, η µόνιµη
επωδός ήταν πόσες περικοπές θα υπάρξουν. Τώρα, µε το νέο
ασφαλιστικό σύστηµα που θα ψηφίσουµε, οι διατάξεις και η συζήτηση που γίνεται έχουν ως κοινό παρονοµαστή ποιες και πόσες
θα είναι οι αυξήσεις.
Το νέο ασφαλιστικό σύστηµα ευθυγραµµίζεται µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Μέσω της ενοποίησης
του συστήµατος και της ψηφιοποίησης της διαδικασίας απονοµής της σύνταξης, καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση, αποκαθιστώντας την ανταποδοτικότητα και εµπεδώνει τα αισθήµατα
ασφάλειας σε εργαζόµενους και συνταξιούχους. Πρόοδος για
εµάς είναι η ελευθερία, η ανταποδοτικότητα, η αλληλεγγύη και
η κοινωνική δικαιοσύνη και η ψηφιοποίηση, που είναι βασικά συστατικά αυτής της µεταρρύθµισης.
Οι βασικοί άξονες της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης είναι οι
εξής: ο εκσυγχρονισµός, ο εξορθολογισµός και η βελτίωση της
διαδικασίας από το στάδιο της αίτησης ως το στάδιο της έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. Απονέµονται όλες οι παροχές, κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ µε την
ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους ελεύθερους επαγγελ-
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µατίες και αγρότες υιοθετείται ένα καινοτόµο και ανταποδοτικό
σύστηµα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών. Θεσπίζονται έξι κατηγορίες εισφορών, αποσυνδεδεµένες
από το εισόδηµα, από τα έτη ασφάλισης και από τον κατώτατο
µισθό. Παρέχεται ελευθερία και ευελιξία στον κάθε ασφαλισµένο
να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών που θα καταβάλλει, το
οποίο θα µπορεί να διαφοροποιεί ετησίως ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα και την προσδοκία του για µελλοντική
σύνταξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών θα είναι ωφεληµένοι µέσα από τον συνδυασµό ασφαλιστικού και φορολογικού. Τα 1.300 ευρώ που προκύπτουν από τη
µείωση του φόρου µέχρι τα 10.000 ευρώ, από το 22% στο 9%,
θα υπερκαλύπτουν την όποια επιβάρυνση. Το σωρευτικό αποτέλεσµα των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών έχει θετικό
πρόσηµο για τον ασφαλισµένο και αυξάνει το διαθέσιµο εισόδηµά του. Γι’ αυτό τον λόγο κερδισµένοι είναι όλοι. Και όσοι
έχουν εισόδηµα πάνω από 10.000 ευρώ, αλλά και όσοι έχουν εισόδηµα κάτω από 10.000 ευρώ. Για παράδειγµα, ελεύθερος
επαγγελµατίας µε ετήσιο εισόδηµα 20.000 ευρώ και µε επιλογή
µηνιαίας εισφοράς, της κατώτερης, τα 210 ευρώ, έχει ετήσια θετική διαφορά 2.501 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα και έχουν δηµοσιευθεί. Ανάλογα οφέλη σε διάφορες
κατηγορίες εισοδήµατος έχουν και οι νέοι κάτω της πενταετίας
ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιστήµονες, όπου θεσπίζεται χαµηλότερο επίπεδο εισφορών.
Για τους µισθωτούς υλοποιείται σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών έως πέντε ποσοστιαίες µονάδες, αρχής γενοµένης από τον Ιούνιο του 2020. Για τους συνταξιούχους
ενισχύεται ο βαθµός ανταποδοτικότητας µέσα από την προσαρµογή των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων µε αισθητές αυξήσεις, ενώ οφέλη έως και 200 ευρώ και αναδροµικά
από τον Οκτώβριο του 2019 θα έχουν στην επικουρική τους σύνταξη, όπου είχαν περικοπές τον Ιούνιο του 2016.
Ο πρωτογενής τοµέας µέσα από τον νέο ασφαλιστικό νόµο αντιµετωπίζεται µε ευαισθησία και λαµβάνεται µέριµνα για τον συνταξιούχο αγρότη, ώστε να µπορεί να εργάζεται και να παίρνει το
100% της σύνταξής του. Επίσης, αυξάνεται η σύνταξη σε όσους
συνταξιούχους εργάζονται, καθώς οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται µειωµένες κατά 30% και όχι
60% που ήταν ως τώρα.
Στην παράλληλη ασφάλιση ξεκαθαρίζεται η διαδικασία απαλλαγής από διπλές εισφορές όσων εκτός από τη µισθωτή απασχόληση έχουν και µπλοκάκι, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε µήνα
καταβάλλουν συνολικά εισφορές για σύνταξη και υγεία ύψους
252 ευρώ. Εισάγεται πάγια διάταξη που µειώνει τον απαραίτητο
χρόνο ασφάλισης για ασφαλιστική ικανότητα στα πενήντα ένσηµα για µισθωτούς και σε δύο µήνες για ελεύθερους επαγγελµατίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απορίας άξιο πως, ενώ υπάρχουν αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις εν αντιθέσει µε
τον νόµο Κατρούγκαλου και δηµοσιεύονται αναλυτικά στον έντυπο
και ηλεκτρονικό Τύπο µε παραδείγµατα, χωρίς κάποιος να τα διαψεύσει, έρχεστε ιδίως εσείς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χωρίς
ντροπή και κατηγορείτε την Κυβέρνηση, διαστρεβλώνοντας την
πραγµατικότητα, επενδύοντας στο ψέµα, για να κάνετε στείρα αντιπολίτευση χωρίς επιχειρήµατα. Σας καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής πίνακες µε παραδείγµατα συνταξιούχων που αυξάνεται η
σύνταξή τους µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε πολλές περιπτώσεις η ετήσια αύξηση είναι µια δέκατη τρίτη
σύνταξη. Σε άλλες περιπτώσεις η αύξηση είναι σηµαντική, ενώ
για όσους δεν πάρουν αύξηση προβλέπεται και ένα ποσοστό του
ΑΕΠ, το οποίο µπορεί να διατεθεί για τους σκοπούς άσκησης κοινωνικής πολιτικής ή να χρηµατοδοτήσει τις χαµηλές συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδίδουµε µε σεβασµό στους
εργαζόµενους και τους συνταξιούχους ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα, δίκαιο, απλό και ανταποδοτικό, που θα ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα. Η Νέα Δηµοκρατία και ο
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Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστοί στις προεκλογικές τους δεσµεύσεις, µετά τις µειώσεις των φόρων, µε τον νέο
φορολογικό νόµο που θεσπίσαµε ωφελούνται οι εργαζόµενοι και
οι επιχειρήσεις. Ο νέος ασφαλιστικός νόµος που ψηφίζουµε αποκαθιστά την ασφαλιστική δικαιοσύνη στις παλαιότερες, αλλά και
στις νεότερες γενιές, χτίζοντας µαζί τους µια αξιοπρεπή και σίγουρη σύνταξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ τώρα στο Βήµα
τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Καρασαρλίδου Ευφροσύνη, για
επτά λεπτά.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να
συζητήσουµε υποτίθεται το νέο θεσµικό πλαίσιο για το ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα µας. Και λέω «υποτίθεται» γιατί ουσιαστικά αλλάζετε µόνο δύο άρθρα από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο.
Φέρνετε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη µείωση
των συντάξεων που έρχεται µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως σας αρέσει να την λέτε, µας
καλεί να συνεχίσουµε µνηµονιακές πολιτικές, παρ’ ό,τι η χώρα
έχει βγει από τα µνηµόνια.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάνει για δέκατη τρίτη
φορά περικοπές στις συντάξεις µετά τις δώδεκα οριζόντιες περικοπές των συντάξεων που είχαν κάνει οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και Κινήµατος Αλλαγής στα χρόνια των µνηµονίων.
Υπήρξε µία εξαίρεση όλα αυτά τα χρόνια: Οι αυξήσεις που
έδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εξακόσιες χιλιάδες συντάξεις µέσα στο 2019.
Το ασφαλιστικό σας νοµοσχέδιο, κύριε Βρούτση, πλήττει στοχευµένα τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν χαµηλά ή µεσαία εισοδήµατα. Οι εισφορές
αυξάνονται για το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών και των
αυτοαπασχολούµενων κατά 20%, δηλαδή κατά 35 ευρώ τον
µήνα. Έτσι, η κατώτατη εισφορά από τα 185 ευρώ πηγαίνει στα
220 ευρώ. Αντίθετα, πολλαπλάσια είναι η µείωση των εισφορών
για έναν στους δέκα που έχει υψηλά ή µπορεί και πολύ υψηλά
εισοδήµατα. Η ελεύθερη επιλογή κλάσης, την οποία επικαλείστε
τόσο πολύ, που είναι ανεξάρτητα από το εισόδηµα, ωφελεί τα
υψηλά και τα πολύ υψηλά εισοδήµατα. Παραδείγµατος χάριν,
κάποιος που έχει 70.000 ευρώ εισόδηµα ή 100.000 ευρώ ή
500.000 ευρώ ή και 1.000.000 ευρώ, θα καταβάλλει την ίδια εισφορά µε αυτόν που έχει 7.000 ευρώ εισόδηµα και ακόµη πιο
κάτω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που παίρνει 580 ευρώ τον µήνα
και ενδεχοµένως να είναι ο µόνος εργαζόµενος στην οικογένεια
και θα πρέπει να θρέψει τα δύο παιδιά του, τον ή την σύζυγο,
αυτόν τον άνθρωπο τον βάζει να πληρώσει ίδια µε αυτόν που
µπορεί να έχει 1.000.000 ευρώ εισόδηµα τον χρόνο. Έτσι, τα εισοδήµατα των 7.000 ευρώ θα έχουν δεκαπλάσια επιβάρυνση από
τα εισοδήµατα των 70.000 ευρώ και εκατονταπλάσια επιβάρυνση
από τα εισοδήµατα των 700.000 ευρώ.
Η αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδηµα καταργεί την
αναλογική και δίκαιη κατανοµή των ασφαλιστικών εισφορών που
είναι βασικές αρχές για ένα δίκαιο αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Απαξιώνεται και υπονοµεύεται συνειδητά τα
δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Τα υψηλά εισοδήµατα απαλλάσσονται από εισφορές για να µπορούν να κατευθύνουν τα
χρήµατά τους προς την ιδιωτική ασφάλιση. Επίσης, ξεκάθαρα
µεροληπτική υπέρ των υψηλών και πολύ υψηλών εισοδηµάτων
είναι και η πάγια εισφορά για την υγεία, αφού τα ίδια θα πληρώνει αυτός που έχει εισόδηµα 7.000 ευρώ µε αυτόν που έχει εισόδηµα 70.000 ευρώ. Και βέβαια, είναι απόλυτο ψέµα ότι το
νοµοσχέδιο αυτό δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα πληρωµής
υψηλότερων εισφορών για µεγαλύτερη σύνταξη, αφού ήδη αυτό
ισχύει µε τον ν.4448/2017. Και αυτό κάνουµε όλοι όσοι είµαστε
στην αγορά. Ρωτήστε τους Βουλευτές σας τι κάνουν, γιατί χθες
δήλωσαν πολλοί από αυτό εδώ το Βήµα ότι είναι ελεύθεροι επαγ-
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γελµατίες.
Να πάµε στις συντάξεις. Η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού το 2020 για τις συντάξεις είναι µικρότερη κατά 200.000.000
ευρώ από το ποσό που δαπανήθηκε το 2019. Άρα κάποιοι συνταξιούχοι θα χάσουν. Και άρα, δεν µπορείτε να ισχυρίζεστε εδώ
µέσα ότι φέρνετε αυξήσεις στις συντάξεις, αφού µειώνετε το
ποσό για τη δαπάνη.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, που φέρατε καταργεί ρητά τη µόνιµη
δέκατη τρίτη σύνταξη που ψήφισε και κατέβαλε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ µέσα στο 2019.
Η δέκατη τρίτη σύνταξη, όµως, ενίσχυε κυρίως τους χαµηλοσυνταξιούχους, αφού για τις συντάξεις έως και 500 ευρώ ήταν
µία ολόκληρη σύνταξη, ενώ για τις υψηλότερες συντάξεις ήταν
αναλογική. Για να σας δώσω ένα παράδειγµα -κάθε φορά που
µιλάω αναφέροµαι στους αγρότες, γιατί κατάγοµαι από έναν
αγροτικό νόµο και ξέρω καλά τι συµβαίνει- τριακόσιες εξήντα χιλιάδες συνταξιούχοι αγρότες χάνουν ολόκληρη τη δέκατη τρίτη
τους σύνταξη και οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα χιλιάδες από
τις εξακόσιες χιλιάδες των συνταξιούχων αγροτών τη χάνουν
κατά 70%, οι αγρότες που δεν θα έπαιρναν σύνταξη, αν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δηµιουργήσει τον ΕΦΚΑ.
Οι εξαγγελίες, λοιπόν, του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης για συνέχιση της καταβολής της δέκατης τρίτης σύνταξης διαψεύδονται απόλυτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία είπε ψέµατα στους Έλληνες
πολίτες. Απορεί κανείς και µε τη στάση των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας που σε ένα τέτοιο θέµα κάνουν µια τέτοια θεαµατική κωλοτούµπα, αφού είναι οι ίδιοι που το 2019 είχαν ψηφίσει
τη ρύθµιση που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταβολή της δέκατης τρίτης σύνταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα συνδέεται και απόλυτα µε τη µισθωτή εργασία. Γι’ αυτό και η απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, το χτύπηµα των συλλογικών
συµβάσεων, η υποβάθµιση του ΣΕΠΕ, η ενθάρρυνση της παραβατικότητας και η υπαναχώρηση της Νέας Δηµοκρατίας από τις
προεκλογικές υποσχέσεις για αύξηση του κατώτατου µισθού
υπονοµεύουν το σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης.
Η ενίσχυση της εργασίας, που αποτέλεσε βασικό στόχο για τη
δική µας κυβέρνηση, η µείωση της ανεργίας κατά δέκα µονάδες,
όπως και η µείωση της αδήλωτης εργασίας, η επαναφορά των
συλλογικών συµβάσεων, η επέκταση των κλαδικών συµβάσεων
µε αυξήσεις µισθών, η αύξηση του κατώτατου µισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου ήταν µέτρα που ενίσχυαν τους εργαζόµενους, αλλά όχι µόνο τους εργαζόµενους. Ενίσχυαν και το
δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα. Η κατάθεση άλλωστε της πρότασης νόµου για την αύξηση του κατώτατου µισθού για 7,5%
µέσα στο 2020 και άλλα 7,5% το 2021 επιβεβαιώνει ακριβώς την
κατεύθυνση των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν στο επίκεντρό
τους τον κόσµο της εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αντί όµως αυτής της επιλογής, έχουµε την ενίσχυση µιας πολύ
µικρής µερίδας συνταξιούχων. Εκεί, όµως, που αναδεικνύεται και
η ανεπάρκεια της Νέας Δηµοκρατίας είναι σε θέµατα τεχνικά,
όπως η αύξηση του αριθµού των εκκρεµών συντάξεων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε µειώσει αυτές τις εκκρεµότητες κατά 70%,
σε σχέση µε τις τετρακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις που
είχε παραλάβει, ενώ εσείς τις αυξήσατε και κατά σαράντα χιλιάδες. Αυτό, όµως, που πρέπει να παραδεχτούµε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι ότι έχετε απόλυτη επάρκεια
-αυτό το παραδεχόµαστε- όταν πρόκειται για τακτοποιήσεις
δικών σας ανθρώπων µε πολύ υψηλούς µισθούς, ακόµα και όταν
παίρνουν αυτοί τη σύνταξή τους, όπως είναι οι εκατοντάδες πια
µετακλητοί συνεργάτες αυτής της Κυβέρνησης, οι οποίοι θα
παίρνουν και τη σύνταξή τους σχεδόν και ολόκληρο τον µισθό,
έναν µισθό που βέβαια εσείς αυξήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
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ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Ένα δευτερόλεπτο.
Εφαρµόζετε άδικες πολιτικές, πολιτικές αδιαφάνειας, εφαρµόζετε τις ίδιες συνταγές µε τις οποίες οδηγήσατε τη χώρα στη
χρεοκοπία και τους Έλληνες στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην
ανεργία και στο φόβο. Είµαι βέβαιη πως δεν θα αργήσει η ώρα
που η ελληνική κοινωνία θα σας στείλει το δικό της µήνυµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία αφού προηγουµένως
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκατέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 47ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δίνω τον λόγο τώρα στον Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Παπαναστάση
Νικόλαο, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, η νέα συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση, όπως
επαγγέλλεται η Κυβέρνηση, κατά την εκτίµησή µας αποτελεί
προσπάθεια νοµιµοποίησης ενός νοµοθετικού τερατουργήµατος
που έχει ξεκινήσει από παλιά. Η µεταρρύθµιση αυτή νοµιµοποιεί
το τεράστιο ριφιφί που συντελέστηκε σε βάρος των συνταξιούχων. Νοµιµοποιεί την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισης. Δεν διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας. Δεν εγγυάται ούτε καν το σηµερινό απάνθρωπα χαµηλό επίπεδο των συντάξεων. Και τέλος, απαξιώνει
παραπέρα τον θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης.
Ήδη µε τις τοποθετήσεις των προηγηθέντων Βουλευτών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας αποκαλύψαµε την αντιδραστική κατεύθυνση του νοµοσχεδίου. Εγώ θα αναφερθώ σε µία
κατηγορία εργαζοµένων που την περίοδο αυτή η Κυβέρνηση, εµπλέκοντάς τους βαθύτερα στους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ, των
ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιµάζεται να του στείλει στη
Σαουδική Αραβία, στον Περσικό Κόλπο, τη Λιβύη, το Μάλι και
αλλού. Αυτές οι αποστολές είναι επιπλέον των δώδεκα που ήδη
η Ελλάδα συµµετέχει στρατιωτικά. Αντιλαµβάνεστε ότι αναφέροµαι στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι τα εν ενεργεία
στελέχη, αλλά και τα σε αποστρατεία που µέχρι σήµερα αυθαίρετα τους έχετε τσακίσει µε µπαράζ δυσµενών ιδιαιτεροτήτων.
Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας.
Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον όσον αφορά τον χρόνο θεµελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος γενικά στο δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα, οι ασφαλισµένοι αντιµετωπίζονται ως παλαιοί και νέοι. Παλαιοί χαρακτηρίζονται οι εργαζόµενοι που ξεκίνησαν την εργασία
τους µέχρι τις 30-6-1990 και νέοι αυτοί που ξεκίνησαν από την 17-1990 και εντεύθεν. Το 2010, όσον αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, µε τον ν.3865/10 οι καταταγέντες από την
1-7-1990 έως τις 31-12-1992 διαχωρίστηκαν βίαια από το σώµα
των παλαιών ασφαλισµένων. Έκτοτε αντιµετωπίζονται ως νέοι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται αυτό το θέµα. Η Πανελλαδική Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ, το έχει
παρουσιάσει επανειληµµένα. Έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις
και σε εσάς. Ως Αντιπολίτευση τις είχατε αποδεχτεί. Τότε είχατε
λόγο να το κάνετε, ψηφοθηρικό λόγο. Ως Κυβέρνηση σήµερα
τους γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια.
Ο κύριος Υπουργός Εργασίας σε τοποθέτησή του σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση, για µία φορά ακόµη, λασπολόγησε.
Παρουσίασε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ταγµένο απέναντι από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και το προσωπικό
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των Σωµάτων Ασφαλείας. Οι συκοφαντίες σας, κύριε Υπουργέ,
πέφτουν στο κενό.
Εµείς επιµένουµε. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στήριξε
και στηρίζει καθηµερινά τα στελέχη των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων αλλά και το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας. Η στήριξη αυτή είναι στην κατεύθυνση λύσης των
τεράστιων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Σε σχέση µε αυτά
και ακούγοντας τη συλλογική τους φωνή, ζητάµε: Επιστροφή των
εισφορών των εθελοντών µακράς θητείας -ΕΜΘ όπως τους αποκαλούν-, όπως αυτές επιστράφηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους
ΕΛΟΑ, χωρίς να αποδοθούν όµως στους δικαιούχους, αλλά να
παραµένουν στους ΕΛΟΑ ως κοινωνικοί πόροι. Αναγνώριση της
τριετίας, της αποκαλούµενης «τριετίας Κονδύλη», και των πλασµατικών ετών µε ποσοστό 6,67% και όχι µε ποσοστό 20%, όπως
είναι σήµερα. Δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών ετών συντάξιµης υπηρεσίας για κάθε τέκνο των στρατιωτικών, όπως ακριβώς συµβαίνει και στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα.
Ένταξη συγκεκριµένων ειδικοτήτων στρατιωτικών που εργάζονται σε επιβαρυµένα περιβάλλοντα, στα βαρέα και ανθυγιεινά,
όπως ακριβώς συµβαίνει µε τους πολιτικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας –προσέξτε- που εργάζονται στους
ίδιους χώρους µε αυτούς.
Επίσης, η Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Αεροπορίας, η
ΕΑΑΑ, έχει καταθέσει προτάσεις, τις οποίες σας έχει στείλει. Και
αυτές τις αγνοήσατε.
Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παπαναστάσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι αυτοί που χθες πιλοτάριζαν. Υποστήριζαν στο έδαφος
και τον αέρα τα αναβαθµισµένα σήµερα µε δισεκατοµµύρια ευρώ
F-16 και Mirage και κάθε άλλο πτητικό µέσο της Πολεµικής Αεροπορίας. Υπεράσπιζαν -και υπερασπίζουν- τα κυριαρχικά µας
δικαιώµατα στο Αιγαίο, στις εσχατιές της Ελλάδας. Τους αγνοήσατε επιδεικτικά. Τους τσακίσατε και αυτούς. Τους αγνοήσατε,
όπως αγνοείτε όλους τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους.
Ο φορέας αυτός, µεταξύ άλλων, επισηµαίνει: Με τα άρθρα 24
και 25 επιχειρείται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από τα
30,1 έτη ασφάλισης έως τα σαράντα χρόνια. Μόνο που η αύξηση
αυτή είναι λογιστική, καθότι συµψηφίζεται µε το ποσό της ήδη
καταβαλλόµενης προσωπικής διαφοράς.
Η µείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από σαράντα έτη
ασφάλισης και άνω κατά 1,5 κατ’ έτος, επειδή το ήδη καταβαλλόµενο ποσοστό 2% ορίζεται από το 0,50 µε αποτέλεσµα, µεταξύ
άλλων, τη µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης από το 2% σε
0,50 από τα σαράντα έτη και πάνω. Αυτό είναι κάτι που δηµιουργεί µεγάλη αδικία σε βάρος των αποστράτων, οι οποίοι έχουν
40,1 έτη ασφάλισης και άνω. Ταυτόχρονα, όµως, είναι και αντικίνητρο παραµονής στο εν ενεργεία προσωπικό και ιδιαίτερα, στο
ιπτάµενο προσωπικό, τα στελέχη των ειδικών δυνάµεων, τα πληρώµατα υποβρυχίων, ελικοπτέρων, των βατραχανθρώπων. Θα
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην αυριανή στελέχωση των Ενόπλων Δυνάµεων.
Το άρθρο 27 αναφέρεται στην απασχόληση των συνταξιούχων. Το περιεχόµενο αυτής της έννοιας, της απασχόλησης συνταξιούχων είναι µία από τις µαύρες σελίδες της νοµοθετικής σας
διαδροµής, όλων των κυβερνήσεων, από το 2009 µέχρι σήµερα.
Έχετε καταδικάσει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, µετά
από µία ζωή στη βιοπάλη, να εκλιπαρούν για δουλειά. Τους καταλαβαίνουµε και τους προτείνουµε το εύλογο: Να σας τιµωρήσουν. Και να σας τιµωρήσουν, γυρνώντας την πλάτη τους στην
πολιτική σας, µία πολιτική που εφάρµοσε η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικό υπόµνηµα µας έχει
καταθέσει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αποστράτων Σωµάτων
Ασφαλείας.
Οι παρατηρήσεις, όπως αντιλαµβάνεστε, είναι ατελείωτες,
γιατί χωρίς τελειωµό είναι και οι αντιλαϊκές νοµοθετήσεις σας.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν θα σταµατήσουµε στιγµή να πρωτοστατούµε µε τα µέλη µας, µε τα στελέχη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας, µε τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους στη διαµόρφωση προϋποθέσεων ανατροπής αυτής της πολιτικής.
Από αυτό το Βήµα, καλούµε τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάµεων και των
Σωµάτων Ασφαλείας να κλιµακώσουν τον αγώνα, να δώσουν µαζικά το «παρόν», ακόµη κι αν δεν συµφωνούν σε όλα µαζί µας,
στο συλλαλητήριο το αυριανό της Πέµπτης στα Προπύλαια στις
18.30’.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο για το οποίο, από ό,τι έχουµε καταλάβει, η Κυβέρνηση και η Νέα Δηµοκρατία ποντάρει πολλά σε αυτό, κυρίως,
επικοινωνιακά, για να καλύψει όλη αυτήν την ντροπιαστική κατάσταση που έχει στηθεί αυτή τη στιγµή στα νησιά µας µε το προσφυγικό, αλλά και τη βία και την καταστολή και την τροµοκρατία
που τη συνοδεύει.
Το πρόβληµα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι
από µόνοι σας βάλατε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και προεκλογικά και µετεκλογικά, κύριε Υπουργέ. Βάλατε τον πήχη τόσο
ψηλά που τώρα, από πάνω, δεν µπορείτε να περάσετε.
Και εξηγούµαι: Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουµε, ο στόχος
σας δεν είναι να ανταγωνιστείτε την περίοδο των µνηµονίων.
Έτσι δεν είναι; Πάµε σε µία άλλη περίοδο, όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση, σε µία νέα περίοδο για το ασφαλιστικό σύστηµα
µε την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, µε καινοτόµες εφαρµογές, µε τη
διαµόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσµατικότερου συστήµατος που αποκαθιστά την ενδογενεακή και τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Μιλάτε για αυξήσεις στις συντάξεις και άλλα τέτοια
ωραία που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση.
Ξεχνάτε κάτι όµως. Ξεχνάτε την προηγούµενη περίοδο της
δικής σας διακυβέρνησης και της Υπουργίας του συγκεκριµένου
Υπουργού, η οποία δυσκολεύει πολύ να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω.
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης εκείνης περιόδου, ήσασταν εσείς αυτοί οι οποίοι απορυθµίσατε πλήρως στην αγορά εργασίας και θεσπίσατε τον ντροπιαστικό υποκατώτατο µισθό για
τους νέους, για όσους δεν στείλατε στην ανεργία. Διότι, τότε, το
ποσοστό των νέων ήταν 55% στην ανεργία και το συνολικό 28%.
Ξεχνάτε, λοιπόν, να αναφέρετε ότι για αυτήν τη νέα γενιά που
ήταν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς σταθερή εργασία, που έζησαν
για τα καλά την ανεργία, αλλά και την εργασία χωρίς πλήρη δικαιώµατα, η σύνταξη δεν θα είναι σύνταξη, αλλά θα είναι ένα κοινωνικό βοήθηµα. Διότι το ποσοστό των σηµερινών ασφαλισµένων
που θα µπορεί να ξεπερνά τα τριάντα χρόνια εργασίας στο µέλλον είναι ελάχιστο. Και για αυτό, ευθύνονται οι πολιτικές σας, οι
πολιτικές που µόλις αναφέραµε.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και άλλοι οµιλητές και οµιλήτριες απέδειξαν µε στοιχεία, για ποιο λόγο αυτό το ασφαλιστικό δεν είναι δικαιότερο και αποτελεσµατικότερο από τα
προηγούµενα. Δεν είναι δίκαιο, όσον αφορά τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους. Δεν είναι αποτελεσµατικό, αφού είναι ελάχιστες οι συντάξεις που αυξάνονται, ενώ από
την άλλη, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισµένων. Η πρώτη και πιο χαµηλή
ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία όπως λέτε ελεύθερα, αλλά
τελικά εντελώς υποχρεωτικά κάποιος θα οδηγείται -και αυτή είναι
η µεγάλη πλειοψηφία- είναι αυξηµένη κατά 20% σε σχέση µε σήµερα. Και φυσικά, δεν υπάρχει καµµία δικλίδα ασφαλείας που να
εγγυάται τη βιωσιµότητα αυτού του συστήµατος.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας πω έναν ακόµη λόγο για τον
οποίο θεωρούµε ότι αυτό το ασφαλιστικό δεν είναι ούτε δίκαιο
ούτε αποτελεσµατικό. Δεν έχετε λάβει καθόλου υπ’ όψιν τον παράγοντα φύλο. Και θα σας εξηγήσω.
Η δική σας Κυβέρνηση ήταν αυτή που από την πρώτη µέρα
είπε ότι η δική µας προτεραιότητα είναι η απόλυτη ισότητα των
φύλων, κυρίως, στην εργασία. Για αυτόν τον λόγο, µάλιστα, µετακινήσατε και τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας από το Υπουργείο
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Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας, ακριβώς γιατί θέλατε να
δώσετε προτεραιότητα στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των γυναικών. Και από αυτήν την Κυβέρνηση θα περιµέναµε πολλά περισσότερα λοιπόν.
Το ξέρετε φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι το ζήτηµα της καταπολέµησης του έµφυλου χάσµατος στις συντάξεις είναι µία
από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί
το συνταξιοδοτικό χάσµα είναι µεγαλύτερο, τόσο από το εισοδηµατικό, όσο και από το µισθολογικό και αγγίζει το 36,5% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, φαντάζοµαι, θα γνωρίζετε -και αν δεν γνωρίζετε, καταθέτω στα Πρακτικά το δελτίο Τύπου- ότι αυτή τη στιγµή υλοποιείται από τους φορείς του Υπουργείου σας ερευνητικό
πρόγραµµα για το έµφυλο χάσµα στις συντάξεις. Το ξέρετε;
Εµείς βέβαια το είχαµε ξεκινήσει αυτό το πρόγραµµα, οπότε µπορεί και να µην το γνωρίζετε. Φέρνετε, όµως, ένα ασφαλιστικό µε
τόση βιασύνη, ενώ είναι σε διαδικασία πρόγραµµα που υλοποιείται για την καταπολέµηση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, χωρίς να το λάβετε καν υπόψη. Τόση βιασύνη! Η τόση
αριστεία σας κάνει να µην έχετε το χρόνο ούτε να περιµένετε τα
αποτελέσµατα αυτής λοιπόν της πολύ σηµαντικής έρευνας;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµα και αν δεν έτυχε να ενηµερωθείτε για αυτό, έχω εδώ
τη σελίδα 16 της µελέτης επάρκειας συντάξεων που εσείς µας
καταθέσατε. Την είδατε, κύριε Υπουργέ; Αυτό το διάγραµµα το
έχετε δει;
Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει αυτό το οποίο σας δείχνω, κύριε
Υπουργέ. Δεν είναι στην Αίθουσα µάλλον ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σας ακούω, αλλά δεν είµαι υποχρεωµένος να σας
κοιτάω.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Α, µάλιστα. Σας δείχνω,
όµως, κάτι.
Αυτό το διάγραµµα το έχετε δει; Το βλέπετε; Βλέπετε ότι όσον
αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή
Ένωση για άνδρες και γυναίκες στις συντάξεις το χάσµα αυξάνεται καθηµερινά µεταξύ ανδρών και γυναικών;
Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε; Και το καταθέτω στα Πρακτικά για να το δει ξανά ο κύριος Υπουργός σε έγχρωµη εκδοχή
αυτή τη στιγµή, γιατί εδώ είχε κατατεθεί σε ασπρόµαυρη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν διάγραµµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό συµβαίνει γιατί ο µέσος µισθός των γυναικών κατά τα
χρόνια εργασίας είναι πολύ µικρότερος από αυτόν των ανδρών
και τα έτη ασφάλισης λιγότερα. Κατά συνέπεια και οι συντάξεις
των γυναικών είναι κατά πολύ µικρότερες.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τη σηµασία αυτού του διαγράµµατος
και τη σηµασία που πρέπει να δώσετε στον έµφυλο χαρακτήρα
του συνταξιοδοτικού συστήµατος;
Δεν φαίνεται πάντως από τις εκθέσεις που µας καταθέσατε ότι
στην προβολή σεναρίων βιωσιµότητας που κάνετε µέχρι το 2070
λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τέτοιου είδους στοιχεία. Δεν σχεδιάζετε
τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή για τα επόµενα πενήντα χρόνια και προφανώς η προσήλωση σας στην ισότητα των φύλων
στην εργασία φαίνεται να είναι προσχηµατική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ανακεφαλαιώνοντας.
Χαµηλά οικονοµικά στρώµατα, νέοι και γυναίκες είναι τα θύµατα του νοµοσχεδίου σας. Και ποιοι έµειναν να ωφελούνται;
Όσοι είχαν σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ, τα υψηλά εισοδήµατα
που τους δίνετε τη δυνατότητα να πληρώνουν την κατώτερη
ασφαλιστική εισφορά και τα υπόλοιπα είτε να τα επενδύουν
άλλου είτε να τα κάνουν µασούρια και φυσικά οι συνταξιούχοι
µετακλητοί φίλοι σας που έχετε προσλάβει στα γραφεία σας και
που θα παίρνουν και µισθό και σύνταξη.
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Εµείς, λοιπόν, είµαστε µε ένα δηµόσιο καθολικό και αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που θα λειτουργεί µε κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και θα εξασφαλίζει αξιοπρεπή
σύνταξη, αλλά και υγειονοµική κάλυψη σε όλους τους ανθρώπους
χωρίς διακρίσεις.
Αυτός είναι και ο λόγος που καταθέσαµε και δύο τροπολογίες
για την ίση µεταχείριση των ανασφάλιστων υπερηλίκων, αλλά και
για την ίση µεταχείριση των ασφαλισµένων που έχουν καταβάλει
το ίδιο ύψος εισφορών, ώστε να δικαιούνται την ίδια σύνταξη
χωρίς περικοπές. Ήταν µια µνηµονιακή υποχρέωση και τώρα που
είµαστε εκτός µνηµονίων ζητούµε να καταργηθεί. Αφορά κυρίως
παλιννοστούντες και οµογενείς συµπολίτες µας. Κι επειδή δεν θέλουµε ούτε εργαζόµενους ούτε συνταξιούχους πολλών ταχυτήτων, αυτά θα τα υπερασπιζόµαστε µέχρι τέλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιό σας έρχεται να προστεθεί στις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης µε τις οποίες αναιρούνται τόσο
εκπτώσεων δεσµεύσεις, όσο και οι εξαγγελίες της.
Η επικοινωνιακή διαχείριση των θεµάτων σας και η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας δεν µπορεί να συνεχιστεί για πολύ.
Το καταλαβαίνετε κι εσείς, γίνεται αντιληπτό πλέον και από τους
πολίτες. Δεν θα µπορέσετε να συνεχίσετε για πολύ την κοροϊδία
των συµπολιτών µας. Οι πολίτες κατάλαβαν τον εµπαιγµό σας σχετικά µε τις υποτιθέµενες µειώσεις στη φορολογία και την ενίσχυση
των ασθενέστερων και µεσαίων στρωµάτων µέσω του φορολογικού νοµοσχεδίου. Τώρα καταρρέει και ο µύθος της ασφαλιστικής
µεταρρύθµισης και της ακύρωσης του ν.4387.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε τρία σηµεία. Σηµείο πρώτο: Καταρρέουν οι µύθοι σας να παίρνουν µαζί τους τις µεγαλοστοµίες
σας για ελαφρύνσεις και αναλογικά δικαιότερο σύστηµα. Σε
πλήρη αντιστοιχία µε το φορολογικό νοµοσχέδιο, το µόνο που καταφέρνει το ασφαλιστικό είναι η αντίστροφη αναδιανοµή από κάτω
προς τα πάνω, η ενίσχυση, δηλαδή, των ισχυρότερων από τον
κουµπαρά των µικρών και των µεσαίων. Εννέα στους δέκα ελεύθερους επαγγελµατίες επιβαρύνονται σηµαντικά στις εισφορές
τους για να ελαφρυνθεί το πολύ ένας στους δέκα. Τα µικρά οφέλη
που είχαν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες από τις προβλέψεις για τη
µείωση του αρχικού φορολογικού συντελεστή, εξανεµίζονται
µέσω των αυξήσεων των εισφορών. Από την πρώτη βαθµίδα βλέπουµε µηνιαία επιβάρυνση 35 ευρώ. Και να σηµειώσουµε ότι θα
προκαταβάλλουν τις αυξηµένες εισφορές άµεσα και µετά το καλοκαίρι του 2021 θα δούνε τι θα έχει αποµείνει από τις φορολογικές µειώσεις που τους υποσχεθήκατε.
Τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα βλέπουν αύξηση κατά 20%
των εισφορών τους και πληρώνουν την πολλαπλάσια µείωση εισφορών για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα. Καταργείτε,
επίσης, τη σύνδεση εισφοράς µε το εισόδηµα, µε αποτέλεσµα να
καταλήγουµε -στο λογικό βέβαια για εσάς- εισοδήµατα 50.000
ευρώ ετησίως για πληρώνουν τις ίδιες εισφορές µε εισοδήµατα
5.000 ευρώ ετησίως. Πόσο δίκαιο είναι;
Αυτό που λέτε εσείς ευελιξία, εµείς το λέµε τακτική µεροληψία
υπέρ των υψηλών κλιµακίων και καταφανέστατη αδικία των αδυνάτων. Στον δικό µας νόµο υπήρχε η δυνατότητα επιλογής πληρωµής υψηλότερων εισφορών σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος
ήθελε να θεµελιώσει δικαίωµα για υψηλότερη σύνταξη. Όταν µιλούσατε για αυξήσεις στις συντάξεις µάλλον εννοούσατε αυξήσεις στις εισφορές. Δεν µπορεί να εξηγηθεί αλλιώς αυτή η
παραπλάνηση.
Σηµείο δεύτερο, το νοµοσχέδιό σας, κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, όσο και αν κόπτεστε για το αντίθετο, έχει περικοπές. Σας το είπαµε και στον προϋπολογισµό. Το επαναλαµβάνουµε και τώρα. Είναι 200 εκατοµµύρια λιγότερα. Όταν η πίτα
µειώνεται, κάποιοι χάνουν.
Ποιοι χάνουν µε το νοµοσχέδιό σας; Οι χαµηλές συντάξεις. Για
να δούµε, λοιπόν, τις υποτιθέµενες αυξήσεις που διαφηµίζετε
στις συντάξεις. Απλές λογιστικές µεταφορές λόγω των αλλαγών
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των ποσοστών αναπλήρωσης, αφού θα απορροφηθούν από την
προσωπική διαφορά που είχε προβλεφθεί από εµάς. Συνολικά
περιοριστήκατε σε µερικές ασκήσεις για περίπου εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχους µετά το 2016 και µε προϋπόθεση τα
τριάντα έτη και άνω και µέχρι τα σαράντα. Δεν µπορείτε να κρύβετε την αλήθεια για πάντα, κύριοι συνάδελφοι.
Με βάση την αναλογιστική µελέτη που καταθέσατε είναι πασιφανές ότι η µέση ετήσια σύνταξη µειώνεται µέχρι το 2040. Αναγράφεται στη µελέτη ή όχι ότι µε το ισχύον σύστηµα το 2021 η
µέση σύνταξη είναι 9.942 ευρώ, ενώ µε τη µεταρρύθµισή σας πέφτει στα 9.842 ευρώ. Μπορούµε να συνεχίσουµε συγκριτικά και
µέχρι το 2040. Δεν θα κάνετε το άσπρο µαύρο.
Στη συνέχεια των αυξήσεών σας έχουµε και την πρακτική κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης. Ζητάµε µια άµεση απάντηση σχετικά µε τον εµπαιγµό του κόσµου της εργασίας και των
συνταξιούχων. Εδώ οι απώλειες αφορούν επί της ουσίας όλους
τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους χαµηλοσυνταξιούχους
που χάνουν µια ολόκληρη σύνταξη. Πρώτα την βαφτίσατε ανύπαρκτη, αν και ψηφισµένη στον ν.4611. Την ψηφίσατε βέβαια κι
εσείς. Έπειτα την χαρακτηρίσατε παροχολογία για να κρύψετε
την πολιτική σας απέχθεια σε κάθε µορφή κοινωνικής δικαιοσύνης και να στρώσετε το έδαφος για την πρακτική κατάργησή της.
Να το πούµε καθαρά, λοιπόν. Ξανακαταργείτε, κύριε Υπουργέ,
τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Σηµείο τρίτο, το νοµοσχέδιο σε µεγάλο µέρος του επιβεβαιώνει τη µεταρρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολλά σηµεία επαληθεύονται διατάξεις, ενσωµατώνονται προβλέψεις που έχουν
θεσµοθετηθεί µε εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Ειδικά
για το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, πρέπει να αναφέρουµε ότι
κάνετε ειδική αναφορά σε τεχνικά σηµεία κυρίως για λόγους εντυπωσιασµού.
Επίσης, λίγες µέρες πριν από την ψήφιση του επιδόµατος γέννησης, αυτού που τόσο πολύ διαφηµίσατε, είχατε φροντίσει να
αφαιρέσετε κρυφά µε υπουργική απόφαση τη µείωση κατά 50%
των ασφαλιστικών εισφορών που δικαιούνταν οι µητέρες ασφαλισµένες για ένα δωδεκάµηνο µετά τον τοκετό ή µετά τη λήξη
της επιδότησης λόγω λοχείας. Έχει γίνει αναφορά από πολλούς
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρόκειται για µια διάταξη που µετά από δική µας πίεση επαναφέρατε τώρα στο νοµοσχέδιό σας σαν νέα παροχή. Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι κάτι νέο. Καταλάβετέ
το. Στο πλαίσιο βέβαια της γενικότερης λογικής σας, όπως έχει
δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, σας ενδιαφέρει η επικοινωνία και
όχι η ουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική µας µεταρρύθµιση προσπάθησε να ενοποιήσει τους κανόνες για τους ασφαλισµένους
και δεν διέκρινε τις εισφορές και τις παροχές ανά κατηγορία και
επάγγελµα. Το ασφαλιστικό σύστηµα είναι βαθιά συνδεδεµένο
µε την αγορά εργασίας. Οι θετικοί ρυθµοί της απασχόλησης που
παραδώσαµε, εκτός από οξυγόνο στους εργαζόµενους αυτής
της χώρας ήταν και οξυγόνο στο ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Η δική σας επιθετική πολιτική απέναντι στην εργασία, πάντα
υπέρ της ευελιξίας, έχει ως αποτέλεσµα τη στασιµότητα και δηµιουργεί συνθήκες που συναντήσαµε τα προηγούµενα έτη τόσο
στην αγορά εργασίας, όσο και στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Δυστυχώς για εσάς οι πολίτες αυτής της χώρας δεν ξεχνάνε.
Όσο επιτίθεστε στους εργαζόµενους, βαφτίζοντάς τους «εργατοπατέρες», τόσο θα λαµβάνετε και τις απαντήσεις, που πρέπει,
για τις πολιτικές που ακολουθείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαντάς Περικλής για επτά
λεπτά.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά είστε πολιτικά αµετανόητοι. Τέσσερις συνεδριάσεις στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, δεύτερη συνεδρίαση σήµερα της Ολοµέλειας
και ανεβαίνετε στο Βήµα όλοι και ξιφουλκείτε εναντίον του νοµοσχεδίου και ταυτόχρονα υπερασπίζεστε διακαώς τον νόµο Κατρούγκαλου,...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τον αντισυνταγµατικό νόµο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: …τον νόµο τον οποίο το ίδιο το Συµβούλιο της Επικρατείας τον κήρυξε αντισυνταγµατικό. Και απορώ,
ποια είναι η θεσµική σας θέση;
Πέρα από το Σ.τ.Ε. που τον κήρυξε αντισυνταγµατικό, ο νόµος
Κατρούγκαλου απέτυχε σε όλα τα πεδία. Απέτυχε στο τεχνικό
του κοµµάτι. Τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του είχαµε 400 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Απέτυχε στην
κοινωνία. Υπάρχει έστω και ένας -έστω και ένας!- πολίτης που
δεν είχε υποστεί αρνητικές συνέπειες από τον νόµο Κατρούγκαλου;
Αντιδράτε για την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών
από το εισόδηµα. Πραγµατικά αναρωτιέµαι ποιος ιθύνων νους
σκέφτηκε ότι θα έχουµε τον ελεύθερο επαγγελµατία, από τον
οποίο θα παίρνουµε 28% φόρο εισοδήµατος, 27% ασφαλιστικές
εισφορές, 100% προκαταβολή φόρου και αυτός ο ελεύθερος
επαγγελµατίας θα µπορεί να σταθεί στα πόδια του, να παράξει,
να δηµιουργήσει, να προχωρήσει η ζωή του. Πώς νοµίζατε ότι µε
αυτό τον τρόπο θα µπορούσατε να φέρετε ανάπτυξη στην πραγµατική οικονοµία;
Οδηγήσατε τον κόσµο στη φοροδιαφυγή. Οδηγήσατε τους
ελεύθερους επαγγελµατίες στην απραξία, να µην δουλεύουν, να
µην εργάζονται, να µην παράγουν, γιατί όσο περισσότερο δούλευαν κα όσο περισσότερο εργάζονταν, τόσα περισσότερα τους
περνάτε σε φόρους.
Μας κατηγορείτε ότι αυξάνουµε τις εισφορές στις χαµηλές
κλίµακες. Σε αυτή σας την αναφορά, που όντως αυξάνεται στην
πρώτη κλίµακα, των 30 ευρώ, αποκρύπτετε το βασικότερο στοιχείο που είναι το εξής: Ότι στο δικό σας νόµο, στον νόµο Κατρούγκαλου, η κατώτατη εισφορά ήταν συνδεδεµένη µε τον
κατώτατο µισθό, που σηµαίνει ότι στα επόµενα ένα, δύο, τρία
χρόνια το πολύ τα 185 θα µπορούσαν να έχουν γίνει 210, 220 και
να είχαµε πάλι τις ίδιες αυξήσεις.
Ταυτόχρονα, αντιδράτε γιατί, όπως λέτε, ο προϋπολογισµός
προβλέπει κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερη ασφαλιστική
δαπάνη. Με συγχωρείτε, δέκα χρόνια της κρίσης και την περίοδο
τη δική σας, δεν βλέπατε ότι η ασφαλιστική δαπάνη κάθε χρόνο
στον προϋπολογισµό ήταν λιγότερη; Δεν γνωρίζετε γιατί είναι λιγότερη; Γιατί δεν το λέτε στον κόσµο; Δεν γνωρίζετε ότι είναι λιγότερη για τεχνικούς λόγους και λόγω των αλλαγών που έχουν
γίνει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστηµα;
Παραβλέπετε επίτηδες το γεγονός ότι εµείς προβλέπουµε
0,5% του ΑΕΠ για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος.
Αυτό γιατί δεν το λέτε; Το 0,5% του ΑΕΠ σε τι αντιστοιχεί; Δεν
αντιστοιχεί σε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ; Αυτό το ποσό δεν είναι
για να καλύψει οτιδήποτε προκύψει στην πορεία; Γιατί δεν τα
λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μπράβο, κύριε συνάδελφε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ερχόσαστε και το µεγάλο σας ατού για
το νοµοσχέδιο είναι η κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Μάλιστα, µας εγκαλείτε, γιατί, όπως λέτε, το ψηφίσαµε και το
στηρίξαµε όταν ήµασταν στην αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε,
δεν θυµάστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τότε, όλους τους Βουλευτές να σας λένε ότι αυτό δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά
προεκλογικό επίδοµα; Το φέρατε ένα µήνα πριν τις εκλογές, ενόψει της συντριπτικής ήττας που ερχόταν για το κόµµα σας. Πήγατε να υφαρπάξετε την ψήφο των Ελλήνων συνταξιούχων. Και
το κάνατε εσκεµµένα.
Και το χειρότερο -σας το είπα και στην επιτροπή, σας το λέω
και εδώ- δεν είναι ότι σκεφτήκατε να κάνετε κάτι τέτοιο. Το χειρότερο είναι ότι θεωρήσατε πως θα µπορούσατε να εξαπατήσετε
τους Έλληνες συνταξιούχους µε αυτό τον τρόπο, µε λίγα ψίχουλα, για να σας ψηφίσουν. Διότι έτσι αντιλαµβάνεστε εσείς τις
σχέσεις σας µε τους πολίτες, έτσι αντιλαµβάνεστε τις σχέσεις
σας µε τους συνταξιούχους που έβαλαν πλάτη στα δύσκολα όλα
αυτά τα χρόνια της κρίσης.
Μας κατηγορείτε, λοιπόν, ότι εµείς το ψηφίσαµε και ότι συµφωνήσαµε τότε, ενώ σας προειδοποιήσαµε κιόλας ότι είναι προ-
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εκλογικό, ότι καλύπτετε όλο τον δηµοσιονοµικό χώρο που
υπήρχε για το 2020 -το ένα δισεκατοµµύριο που δινόταν όλα τα
χρόνια της κρίσης ως επίδοµα στο τέλος κάθε έτους- προειδοποιήσαµε ότι δεν θα µπορέσουµε να δώσουµε άλλο επίδοµα στο
τέλος του χρόνου, γιατί καλύψατε αυτό το δηµοσιονοµικό χώρο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ποτέ δεν τα είπατε αυτό.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τα είπαµε όλα αυτά. Και τα είπαµε και
δηµόσια και κατά τη συζήτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Λέτε ψέµατα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα Πρακτικά της Βουλής να δείτε.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Και, βεβαίως, θα τα βρείτε στα Πρακτικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ψέµατα!
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Καθόλου ψέµατα δεν είναι. Λίγο να ανατρέξετε στα Πρακτικά, θα τα βρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Μπάρκα.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μην ερεθίζεστε, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είστε ψεύτες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε συνάδελφε, µην εκνευρίζεστε. Θα
τα ακούσετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είστε ψεύτες!
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα τα ακούσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δείτε τα Πρακτικά. Μας λες τώρα
κι εσύ τα ανέκδοτά σου!
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Μπάρκα, θα τα ακούσετε. Μην
ερεθίζεστε. Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε, κύριε
Μαντά.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, που συζητάτε, που αντιδράτε, δεν λέτε τίποτα για τη διάταξη για τους
νέους ελεύθερους επαγγελµατίες. Δεν σας αρέσει; Θα την ψηφίσετε; Θα ψηφίσετε τη διάταξη που λέει ότι για πέντε χρόνια οι
νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώνουν µειωµένες εισφορές; Θα το ψηφίσετε; Τι έλεγε ο νόµος ο δικός σας; Μειωµένες
εισφορές αλλά στα πέντε χρόνια θα τους τα παίρνατε πίσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντόκως.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εντόκως κιόλας.
Θα ψηφίσετε την επιστροφή των επικουρικών συντάξεων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν το ξέρεις. Δεν πειράζει.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Την επιστροφή των επικουρικών συντάξεων θα την ψηφίσετε, κύριοι; Θα ψηφίσετε τις διατάξεις για την
ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ; Το 2020, στην εποχή της τεχνολογικής
επανάστασης, και κάνουµε στη χώρα µας τέσσερα και πέντε χρόνια να βγει µία σύνταξη. Θα ψηφίσετε αυτές τις διατάξεις; Θα
ψηφίσετε τη µείωση των ηµερών ασφάλισης για την ασφαλιστική
κάλυψη; Θα το ψηφίσετε, ναι ή όχι; Θα ψηφίσετε τις διατάξεις
για τις εργαζόµενες µητέρες; Πείτε µας τις θα κάνετε.
Τι θέλετε, επιτέλους; Θέλετε να γυρίσουµε πάλι στον νόµο Κατρούγκαλου, τον αντισυνταγµατικό; Θέλετε κάτι άλλο; Κι αν θέλετε κάτι άλλο, τι είναι αυτό το άλλο, επιτέλους, που θέλετε; Δεν
έχουµε ακούσει µία πρόταση. Πείτε µας τι είναι αυτό που θέλετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ακριβώς αυτό. Μπράβο!
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μπορούµε, λοιπόν, να µιλάµε για ώρες
για τις ιδεολογικές σας αντιρρήσεις, για τις ιδεολογικές σας
αρχές και όλα αυτά που ζήσαµε τεσσεράµισι χρόνια όταν κυβερνήσατε. Μπορούµε να µιλήσουµε για το πόσο διαφορετικά αντιλαµβανόµαστε όλοι την πρόοδο στον τόπο µας, τι εννοούµε
εµείς «µεσαία τάξη», τι εννοείτε εσείς, τι εννοεί ο κ. Τσακαλώτος,
τι εννοεί ο άλλος σας Υπουργός, τι κίνητρα δίνουµε εµείς στους
νέους για να µείνουν στον τόπο µας και να δηµιουργήσουν και
να δουλέψουν εδώ για να φτιάξουν την οικογένειά τους, την εργασία τους, τι κίνητρα δίνατε εσείς επί τεσσεράµισι χρόνια.
Το βασικότερο, όµως, µέληµά µας ήταν να απαντήσουµε στην
αγωνία, στην ανασφάλεια, στα ζητήµατα που θέτουν οι νέες γενιές, οι γενιές οι δικές µας, που δηµιουργούν αυτή την περίοδο
στη χώρα µας, που σε αυτούς στηριζόµαστε για να σηκώσουµε
την Ελλάδα στα πόδια της, να απαντήσουµε σε αυτή την αγωνία
που λέει: «Τι κάνω; Δουλεύω τόσο πολύ, πληρώνω τους φόρους,
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θα έχω τη δυνατότητα, επιτέλους, και εγώ να πάρω µία σύνταξη
κάποτε ή όλα αυτά πηγαίνουν σε ένα πηγάδι;»
Αυτή την απάντηση δίνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, ότι για
πρώτη φορά όταν θα βγει στη σύνταξη ο οποιοσδήποτε ενεργός
πολίτης αυτής της περιόδου στη χώρα µας, θα πάρει τη µεγαλύτερη σύνταξη από οποιοδήποτε άλλο νοµοσχέδιο υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Διότι είναι ένα νοµοσχέδιο που διασφαλίζει και
τους υφιστάµενους συνταξιούχους, ενισχύει την ανταποδοτικότητα, δίνει κίνητρα παραµονής στην εργασία -πολύ σηµαντικόαποτρέπει τη φοροδιαφυγή και αναζωογονεί το πιο δηµιουργικό,
το πιο παραγωγικό, το πιο ζωντανό κοµµάτι της κοινωνίας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
κ. Γεώργιο Κοτρωνιά Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας για επτά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία παγκοσµίως συγκροτείται
από φαινόµενα και περιόδους ύφεσης και ανάκαµψης. Η οικονοµία και οι κοινωνικές πλευρές της υπακούουν ακριβώς στα ίδια
φαινόµενα. Αυτή τη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή, αυτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αποτελεί ένα έργο που σηµατοδοτεί µια φάση ανάκαµψης. Ανάκαµψης µέσα από ξεκάθαρους κανόνες και µέσα από µια εξασφαλισµένη σταθερότητα του συστήµατος.
Αυτή η ανάκαµψη φαίνεται αµέσως από δυο χαρακτηριστικά
στοιχεία. Πρώτα από την κατηγορηµατική και ρητή αναφορά ότι
δεν θα υπάρξουν µειώσεις των συντάξεων στο υπό συζήτηση
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Και, δεύτερον, αυτό που προκύπτει
από το γεγονός ότι η δικαίωση των συνταξιούχων από το Συµβούλιο της Επικρατείας αποτελεί και δέσµευση της Κυβέρνησης
να συµπαρασύρει προς την δικαίωση τον καθένα συνταξιούχο
που έχει τις ίδιες προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό
πάντα µιλούσαµε για άτολµες παρεµβάσεις, για χαµένες ευκαιρίες από το 1952 µέχρι τις µελέτες του 1980 από την επιτροπή
Βακαλόπουλου και το 1994 από την επιτροπή Σπράου µέχρι το
ν.2084/1992, που επιχείρησε συγχώνευση ασφαλιστικών οργανισµών. Ας µην ξεχνάµε ότι το 1990 λειτουργούσαν τριακόσιοι είκοσι επτά φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το 1997
είχαµε είκοσι οκτώ φορείς ασφάλισης κύριας και πάνω από τριακόσιους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Για να φτάσουµε µε το
ν.3655/2008 να έχουµε επτά ασφαλιστικούς οργανισµούς και να
καταλήξουµε στο ν.4387/2016 που δηµιούργησε έναν ασφαλιστικό οργανισµό, τον ΕΦΚΑ, χωρίς όµως να επιφέρει και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε και τη δεκαετή οικονοµική κρίση
που επέδρασε αρνητικά στο ασφαλιστικό σύστηµα µαζί µε τον
κατακερµατισµό των φορέων ασφάλισης, τη µαζική ανεργία, τη
µετανάστευση παραγωγικού δυναµικού µε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων σε συνδυασµό µε το έντονο δηµογραφικό µας πρόβληµα,
καταλαβαίνουµε ότι σήµερα διαµορφώθηκαν, πλέον, οι συνθήκες
ώστε να επιβάλλεται να γίνουν παρεµβάσεις για να έχει βιωσιµότητα το ασφαλιστικό σύστηµα και για να µπορούν σήµερα οι εργαζόµενοι να ξεφύγουν από την ανασφάλεια και να ελπίζουν ότι
θα πάρουν µια αξιοπρεπή σύνταξη στο τέλος της καριέρας τους.
Με την παρούσα µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
δηµιουργείται ένα νέο ψηφιακό και αποτελεσµατικό ασφαλιστικό
σύστηµα το οποίο εν πρώτοις ευθυγραµµίζεται µε τις συνταγµατικές αρχές, αποκαθιστά τη δικαιοσύνη ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήµατος και ακυρώνει το δυσανάλογο
οικονοµικό βάρος που επιβλήθηκε σε ένα σηµαντικό, παραγωγικό και δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας.
Το νοµοσχέδιο ευθυγραµµίζεται µε τις πρόσφατες αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, επανασχεδιάζει το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ανάπτυξη της οικονοµίας. Εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται η
διαδικασία από το στάδιο της αίτησης µέχρι το στάδιο της έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης και επιτυγχάνεται η άµεση
και ταυτόχρονη απονοµή όλων των παροχών, κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.
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Θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας η ψηφιακή σύνταξη που αποσκοπεί να
αποτελέσει εµβληµατική µεταρρύθµιση προς την κατεύθυνση
αφ’ ενός της αναβάθµισης της λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ και αφ’
ετέρου της ελαχιστοποίησης του απαραίτητου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών της απονοµής της σύνταξης.
Υιοθετείται για τους αυτοτελώς απασχολούµενους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες καινούργιο, καινοτόµο και
ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών. Θεσπίζονται έξι κατηγορίες εισφορών, από
το πρώτο κατώτατο ως το έκτο ανώτατο, αποσυνδεδεµένες από
το εισόδηµα σε αντίθεση µε αυτά που γινόντουσαν τα περασµένα
χρόνια από τα έτη ασφάλισης, τις κλάσεις, και από τον κατώτατο
µισθό.
Παρέχεται ελευθερία και ευελιξία στον κάθε ασφαλισµένο να
επιλέγει αυτός το επίπεδο των εισφορών που θα καταβάλλει, το
οποίο θα µπορεί να το διαφοροποιεί ετησίως ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα αλλά και την προσδοκία του για τη µελλοντική σύνταξη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και κάτι
άλλο, διευκολύνεται και ο υπηρεσιακός σχεδιασµός των επαγγελµατιών σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα και
ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων
τους.
Θεσπίζεται για τους νέους ασφαλισµένους µε έως πέντε έτη
ασφάλισης χαµηλότερο επίπεδο εισφορών.
Για τους αγρότες εφαρµόζονται οι ίδιες βασικές αρχές µε τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους, δηλαδή αποσυνδέονται οι εισφορές από το εισόδηµα και τα χρόνια
ασφάλισης.
Για τους µισθωτούς υλοποιείται σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών µέχρι πέντε ποσοστιαίες µονάδες αρχής γενοµένης από φέτος τον Ιούνιο του 2020 κατά 0,9 ποσοστιαίες
µονάδες, επιδιώκοντας µέσω της µείωσης του µη µισθολογικού
κόστους εργασίας την ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της συνολικής
απασχόλησης.
Για τους συνταξιούχους ενισχύεται ο βαθµός ανταποδοτικότητας µέσα από την προσαρµογή των ποσοστών αναπλήρωσης
των κυρίων συντάξεων ενώ οι επικουρικές συντάξεις µε βάση την
εκπονηθείσα αναλογιστική µελέτη συνεχίζουν να καταβάλλονται
από 1ης Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν δούµε λίγο επιλεκτικά, στο πρώτο µέρος ο νόµος έρχεται
να ολοκληρώσει το εθνικό όραµα για τη θέσπιση ενιαίου ασφαλιστικού συστήµατος. Στο δεύτερο µέρος του θεσπίζονται οι διατάξεις µε τις οποίες ο νέος εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης µετασχηµατίζεται συγχρόνως σε ηλεκτρονικό εθνικό
φορέα κοινωνικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, ο οποίος όπως ανέφερα
θα υλοποιήσει τη µέγιστη θεσµική τοµή, δηλαδή αυτή της απονοµής ψηφιακής σύνταξης. Το ασφαλιστικό σύστηµα µεταβαίνει
στην ψηφιακή πλέον εποχή και αναµορφώνεται σε ένα ενιαίο
σύγχρονο και φιλικό προς τον ασφαλισµένο και τον πολίτη. Στο
τέταρτο µέρος θεσπίζεται ο οργανισµός του e-ΕΦΚΑ και τροποποιείται το π.δ. 8/2019.
Το ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα
άλλο παρά µία συµφωνία µεταξύ γενεών. Εργάζοµαι σήµερα εγώ
για να έχεις σύνταξη εσύ που εργάστηκες χθες. Για να ισχύει,
όµως, αυτή η κοινωνική συµφωνία στο διηνεκές πρέπει να συντρέχουν προφανώς τρεις παράγοντες. Πρώτα απ’ όλα να υπάρχουν εργαζόµενοι στη χώρα ικανοί προς εργασία. Δεύτερον, να
υπάρχουν δουλειές για να τροφοδοτείται το ασφαλιστικό σύστηµα. Και, τρίτον, να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο της συµφωνίας αυτής που ανέφερα.
Ο σηµερινός νόµος εξασφαλίζει άµεσα την τρίτη προϋπόθεση
και δηµιουργεί ένα ευνοϊκό, σταθερό περιβάλλον για την ύπαρξη
εργασίας στη χώρα και νέου δυναµικού σε αυτήν. Ο νόµος εγγυάται τη σταθερότητα του συστήµατος για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα βασισµένος σε δυο αναλογιστικές µελέτες, τις
οποίες κατέθεσε ο Υπουργός στην Ολοµέλεια, και σταµατάει την
ανασφάλεια των εργαζοµένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και παρά τη µακροχρόνια προοπτική του και τον σχεδιασµό
του, που εµπεριέχει προφανώς και κινδύνους αστοχίας από
απρόβλεπτους παράγοντες, είµαι βέβαιος ότι θα είναι ο νόµος
που θα δηµιουργήσει ένα σύγχρονο σταθερό ασφαλιστικό σύστηµα που θα στηρίξει τον Έλληνα εργαζόµενο και την ανάπτυξη
της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αµανατίδης Γιώργος για επτά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε αυτό που ανέφερα κατά τη συνεδρίαση της αρµόδιας
επιτροπής. Είχα πει τότε ότι χτίστηκε ένα πολύ καλό νοµοθετικό
πλαίσιο και χρησιµοποιώ τη λέξη «χτίστηκε» γιατί σηµαίνει ότι
είναι ένα στέρεο νοµοθετικό πλαίσιο καθ’ όσον στηρίζεται σε στέρεες βάσεις. Εποµένως θα λύσει βιώσιµα ένα πρόβληµα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Την τελευταία δεκαετία, βέβαια, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας πέραν από τις
διαχρονικές παθογένειές του αποτέλεσε το µεγάλο θύµα των
νέων συνθηκών εξαιτίας της εισφοροδιαφυγής, της µαζικής
ανεργίας, της µετανάστευσης ενός µεγάλου παραγωγικού δυναµικού στο εξωτερικό, του έντονου δηµογραφικού προβλήµατος
και εν γένει της οικονοµικής ύφεσης.
Στο ερώτηµα εάν το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα
είναι µία πραγµατική µεταρρύθµιση η απάντηση είναι κατηγορηµατικά «ναι». Θα το ονόµαζα «µητέρα» των µεταρρυθµίσεων για
το ασφαλιστικό, για να χρησιµοποιήσω κι ένα λεκτικό κλισέ. Πριν
αναφερθώ στις καινοτοµίες που φέρνει, θα σταθώ σε αυτό που
θεωρώ πολύ κοµβικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνοδεύεται από
πλήρη αναλογιστική µελέτη, που επιβεβαιώνει η βιωσιµότητα του
συστήµατος. Είναι σαν να ψηφίζεται ένα νοµοσχέδιο µε ισχυρή
πλειοψηφία, γιατί τα επιστηµονικά δεδοµένα της αναλογιστικής
µελέτης δύσκολα µπορούν να αµφισβητηθούν.
Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας πλέον, και αποδεδειγµένα, αποκτά σταθερές βάσεις. Το
δεύτερο στοιχείο είναι ότι µακροπρόθεσµα το σύνολο της απόδοσης του ασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα µας θα λειτουργήσει θετικά και είναι δηµοσιονοµικά ισορροπηµένο µε τις
εισφορές. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι η ανταπόδοση του
ασφαλιστικού συστήµατος θα καλύπτεται µόνον από τις εισφορές, ενώ η εθνική σύνταξη θα είναι ο κρατικός προϋπολογισµός.
Άρα έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα, όπως είπα, στέρεο και
βιώσιµο. Ποτέ στο παρελθόν δεν έγινε κάτι αντίστοιχο µε τις
ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις.
Γιατί όµως είναι σηµαντικό; Η κυβέρνηση αυτή καινοτοµεί και
σε επίπεδο χάραξης και διαµόρφωσης δηµόσιων πολιτικών. Αυτό
έγινε µέχρι τώρα σε πολλά σχέδια νόµου. Κάνουµε την αρχή για
αυτό που στην πολιτική επιστήµη το ονοµάζουµε «αλλαγή παραδείγµατος», από πολιτικές που βασίζονται σε ιδεολογίες και στις
πολιτικές πεποιθήσεις πάµε σε πολιτικές που βασίζονται στα
αποδεικτικά στοιχεία και στη µελέτη των στοιχείων που τις επηρεάζουν. Άρα πάµε σε πολιτικές εφαρµόσιµες, ρεαλιστικές και
τελικά χρήσιµες.
Τι συνέβαινε µε το προηγούµενο ασφαλιστικό σχέδιο νόµου,
τον επικαλούµενο νόµο Κατρούγκαλου; Καλούσε τους εργαζόµενους να δουλέψουν περισσότερο, να πληρώσουν παραπάνω
και να πάρουν χαµηλότερες συντάξεις. Ουσιαστικά οδηγούσε
στη µετατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος σε ένα πολύπλοκο, άδικο και µη ανταποδοτικό σύστηµα, µε συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταπέδιδαν δίκαια τις καταβαλλόµενες
εισφορές, ένα σύστηµα που δηµιουργούσε αντικίνητρα για παραµονή σε αυτό, ενώ εξόντωνε και τιµωρούσε κάθε τι δηµιουργικό, ένα σύστηµα που αντιστρατευόταν την επιδιωκόµενη
ανάπτυξη λόγω της µετατροπής του σε φορολογικό αντιασφαλιστικό, και αυτό είχε σοβαρές επιδράσεις στην απασχόληση.
Στόχος του νέου ασφαλιστικού συστήµατος είναι να αποκατασταθεί αυτό που λέµε «δικαιοσύνη» για αυτούς που εργάστηκαν
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περισσότερο και παράλληλα να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα.
Δεν θίγονται τα όρια ηλικίας ούτε η αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού, που αποτελείται από το άθροισµα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Η νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση αγκαλιάζει
όλους τους σηµερινούς εργαζόµενους, ευνοεί αισθητά όλους
τους αυριανούς συνταξιούχους της χώρας λαµβάνοντας µέριµνα
γι’ αυτό και εφόσον έχουν συµπληρώσει τριάντα χρόνια υπηρεσίας και µία ηµέρα. Η δοµή του ενισχύεται σηµαντικά καθ’ όσον
ενισχύονται οι συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης, µε
στόχο να οδηγηθούµε σε υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.
Έτσι έχουµε αύξηση πάνω από επτά ποσοστιαίες µονάδες στην
τεσσαρακονταετία και πάνω από έξι µονάδες στην τριακονταπενταετία.
Πιο ειδικά, είναι το πρώτο ασφαλιστικό σύστηµα, µετά από έντεκα χρόνια, το οποίο δεν παρουσιάζει µειώσεις. Αντίθετα θα έχει
αυξήσεις. Διευρύνεται καθολικά η ειδική πρόνοια και η ευνοϊκή
µεταχείριση σε όλους τους νεοεισερχόµενους στην παραγωγική
διαδικασία, µέσω των χαµηλών εισφορών, στα πρώτα πέντε χρόνια έναρξης του εργασιακού βίου. Μάλιστα ο νέος νόµος δεν θα
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.
Επίσης, έχουµε πλήρη αποσύνδεση από τα χρόνια ασφάλισης
και τις γνωστές κλάσεις του παρελθόντος. Είναι πολύ σηµαντικό
ότι στην αρχή κάθε έτους ο κάθε ασφαλιζόµενος θα γνωρίζει τις
δυνατότητες που έχει, προκειµένου να επιλέξει την κλάση στην
οποία θέλει να πάει και εποµένως θα ρυθµίζει από µόνος του την
ασφαλιστική ανταποδοτικότητα την οποία ευελπιστεί να έχει.
Επιπλέον, έχουµε πλήρη αποσύνδεση από το εισόδηµα. Παύει,
όπως είπα νωρίτερα, το ασφαλιστικό να είναι και φορολογικό, µε
την εισφοροδιαφυγή να οδηγεί στη φοροδιαφυγή, όπως συνέβαινε στο προηγούµενο καθεστώς.
Υπάρχει ειδική µέριµνα για τους αλιείς, τους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους και η µέριµνα για τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ ενισχύει
την αξιοπιστία του, βελτιώνει την ταχύτητα, µειώνει τη γραφειοκρατία, βελτιώνει -κάτι πολύ σηµαντικό- την εµπιστοσύνη των
πολιτών για την εφαρµογή της δηµόσιας αυτής πολιτικής. Επίσης, κάτι που θεωρώ εξίσου σηµαντικό είναι ότι κάνει απρόσωπη
και κανονική τη λειτουργία του. Η ψηφιακή σύνταξη θα δώσει τη
δυνατότητα από ένα έως έξι να δίδεται άµεσα -πάραυτα όπως
θα λέγαµε- η σύνταξη σε κάθε υποψήφιο συνταξιούχο.
Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε ποσοστιαίες
µονάδες, µε έναρξη τον Ιούνιο του 2020, κατά 0,9 ποσοστιαίες
µονάδες, είναι ένα χαρακτηριστικό που θα οδηγήσει, όπως είναι
φυσιολογικό, σε µείωση των επιβαρύνσεων, σε αύξηση των προϋποθέσεων για εργασία. Είναι ο συσχετισµός και η παρακολούθηση των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας υπέρ της
ανταποδοτικότητας της σύνταξης.
Κλείνοντας, να πω ότι επιδιώκουµε µέσα από αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα όλοι οι Έλληνες να πιστέψουν ξανά στην κοινωνική ασφάλιση, να ενταχθούν σε αυτή, να την εµπιστευτούν, να
εµπιστευτούν τους κόπους όλου του ασφαλιστικού βίου και να
γνωρίζουν ότι θα λάβουν τελικά µία αξιοπρεπή σύνταξη.
Το κόστος του νέου ασφαλιστικού συστήµατος έχει αναλυθεί,
έχει εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από τους
θεσµούς. Ήδη υπάρχει πρόβλεψη, διατυπωµένη στο νοµοσχέδιο,
για µόνιµη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού µε το 0,5% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος,
Κλείνοντας -και επειδή τα λέµε βιαστικά για εξοικονόµηση χρόνου- να πω ότι ειδικά για την περιοχή µας είναι πολύ θετικό το
ότι παρέµειναν οι ρυθµίσεις για τα υπερβαρέα των εργαζοµένων
στη ΔΕΗ και αυτό εκτιµάται ιδιαίτερα από τους πολίτες µιας περιοχής, που µπροστά µας έχουµε τα δύσκολα και πρέπει να κάνουµε αγώνα για να προλάβουµε τις αλλαγές. Ακόµα πιο ιδεατό
θα ήταν η ανταποδοτικότητα των είκοσι επτά ετών να αντιστοιχεί
στα τριάντα πέντε έτη, κάτι το οποίο θα λύσει µια και καλή ένα
σηµαντικό ζήτηµα και θα αποτυπώσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο
της πολιτείας προς µια κοινωνία που θα δυσκολευτεί, αλλά θα
πετύχει τα επόµενα χρόνια. Γι’ αυτό είµαι σίγουρος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για µια µικρή παρέµβαση, όπως το δικαιούται άλλωστε, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος,
γιατί αντιλαµβάνοµαι την πίεση χρόνου. Απλά κάνω παρέµβαση
και θα την κάνω και αύριο αναγκαστικά.
Κύριε Υπουργέ, αλλιώς τα περίµενα, αλλιώς µας βγαίνουν. Ξέρετε έχετε ένα πρόβληµα να αντιληφθείτε ότι στην πολιτική δεν
θεραπεύει πότε το αποτέλεσµα. Δυστυχώς, εδώ και εβδοµήντα
µε ογδόντα χρόνια η πολιτική των Ελλήνων πολιτικών ήταν να θεραπεύουν και να σχολιάζουν το αποτέλεσµα µακροσκοπικά. Γιατί
έχουµε πρόβληµα στο ασφαλιστικό, κύριε Υπουργέ; Για να µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα πρέπει να µπούµε κατευθείαν
στο αίτιο. Έτσι θεραπεύεις µια ασθένεια, πας στο αίτιο, θεραπεύεις το αίτιο και το αποτέλεσµα αλλάζει. Εσείς πάτε ανάποδα,
να θεραπεύσετε ένα αποτέλεσµα, ενώ δεν θεραπεύετε το αίτιο.
Το αίτιο λοιπόν είναι η ανεργία. Το ασφαλιστικό θα γίνει βιώσιµο, κύριε Υπουργέ µου, εάν έχει δουλειά ο Έλληνας και έχουµε
εισφορές. Το ασφαλιστικό θα επιλυθεί, κύριε Υπουργέ µου, εάν
έχω Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν και δεν πεθαίνουν δηµογραφικά. Άντε από τη µία πλευρά από δω, τους «ψευτοαριστερούς»
όπως τους αποκαλώ εγώ, γιατί δεν είναι αριστεροί οι περισσότεροι εξ αυτών, µε εκατοµµύρια καταθέσεις –να τις χαίρονται, χαίροµαι να έχουν οι Έλληνες λεφτά- αλλά δεν µπορείς να είσαι
αριστερός και να µένεις στην Εκάλη και στα βόρεια προάστια και
να δηλώνεις αριστερός και να έχεις εκατοµµύρια καταθέσεις και
να µη φιλοξενείς και κανέναν λαθροµετανάστη σπίτι σου.
Λένε λοιπόν ότι θα µας εµπλουτίσουν, µαζί µε τον Πρωθυπουργό της χώρας, µε νέο υλικό, µε νέους ανθρώπους για να λύσουµε το δηµογραφικό. Αν θέλετε πραγµατικά να λύσετε το
ασφαλιστικό, κύριε Υπουργέ, δώστε κίνητρα για να έχει δουλειά
ο Έλληνας και να έχουµε εισφορές, δώστε κίνητρα για να γεννηθούν νέοι Έλληνες. Μην περιµένετε από τους τεµπέληδες, που
τους δίνετε 500 ευρώ, τον Ιµπραήµ ή οποιονδήποτε άλλο, στην
Ελλάδα, 500 και 300 ευρώ κάθε µήνα, να σου δουλέψουν και να
σου δώσουν και εισφορές. Άρα λοιπόν το πάτε ανάποδα, όπως
τα πάτε όλα ανάποδα έτσι κι αλλιώς.
Τι δεν αλλάξατε ουσιαστικά µε τον νόµο Κατρούγκαλου; Όρια
ηλικίας, συντάξιµα έτη: Δεν προβλέπεται µεταβατική περίοδος
εφαρµογής. Επανυπολογισµός παλιών συντάξεων µε νέο νόµο.
Δεν προβλέπεται τίποτα, αγαπητέ Υπουργέ.
Τι δεν κάνατε; Επαναφέρατε το ΕΚΑΣ; Το ΕΚΑΣ ήταν, αν θέλετε, ένα µικρό δώρο της πολιτείας για τους απόµαχους, για
τους µεγάλους, υπέργηρους ανθρώπους που δεν έχουν χρήµατα. Το καταργήσατε και δεν το επαναφέρατε. Γιατί δεν το επαναφέρετε;
Επαναφέρατε τις συντάξεις χηρείας; Όχι. Ικανοποιήσατε αιτήµατα των ΑΜΕΑ; Δυστυχώς, όχι, κύριε Υπουργέ. Παιδιά ορφανά
µε αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο Down να δικαιούνται το σύνολο
του ποσού της σύνταξης που ελάµβανε ο θανών γονέας. Αυτά
τα παιδιά πώς θα ζήσουν, κύριε Υπουργέ; Για πείτε µου πώς θα
ζήσουν αυτά τα παιδάκια; Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε παιδιά
µε αναπηρία, µε σύνδροµο Down κ.λπ., αλλά αν πεθάνουν οι γονείς τους, δεν δικαιούνται τίποτα. Τι; Θα τους πετάξουµε στα
σκουπίδια; Τι το περάσατε; Δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία;
Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν την Κυβέρνηση; Όλα στον αυτόµατο πιλότο; Όλα;
Υποσχεθήκατε πρόνοια για τους οµογενείς -ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας- µε δική µας παρέµβαση –δεν λέω δική
µου-, για τους Βορειοηπειρώτες. Το ίδιο ισχύει και για τους Ελληνοποντίους. Δεν κάνατε τίποτα. Φέρατε το ασφαλιστικό και δεν
το εντάξατε µέσα. Ή εσείς λέτε ψέµατα και κοροϊδεύετε τον
Πρωθυπουργό ή ο Πρωθυπουργός κοροϊδεύει το ελληνικό Κοινοβούλιο και είπε ψέµατα στους Βορειοηπειρώτες για να τους
κλέψει την ψήφο και στους Ελληνοποντίους. Γιατί; Αυτοί οι άνθρωποι δεν τη δικαιούνται; Δεν είναι ψέµα αυτό; Ή δεν διοικεί ο
Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ, ή διοικείτε εσείς και είστε Πρωθυπουργός. Αποφασίστε. Ο Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε εδώ
µέσα. Αν εσείς αναιρείτε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει

10418

πρόβληµα.
Άρα, να σας κάνουµε εσάς Πρωθυπουργό, κύριε Βρούτση, να
είστε ο Πρωθυπουργός της χώρας εσείς και να αποφασίζετε
εσείς, να µιλάµε µαζί σας και το λέω µε πολλή συµπάθεια. Οι Βορειοηπειρώτες και οι Ελληνοπόντιοι που ήρθαν από τη Σοβιετική
Ένωση και από τη Βόρειο Ήπειρό µας δεν είναι τρίτης κατηγορίας πολίτες. Είναι ντροπή να δίνουν σε κάθε έναν που έρχεται
φιλοξενούµενος εδώ, όπως το λέτε εσείς, λαθροµετανάστη, πρόσφυγα ή µετανάστη, είναι φιλοξενούµενος, 500 ευρώ και να µην
παίρνει ο Έλληνας Βορειοηπειρώτης και να µην παίρνει ο Ελληνοπόντιος.
Σχετικά µε την ανεργία: Σταθερά πρωταθλήτρια της Ευρώπης
η Ελλάδα στην ανεργία. Πώς θα λύσετε το ασφαλιστικό, κύριε
Υπουργέ; Για πείτε µου εσείς, οι φωστήρες του ελληνικού Κοινοβουλίου; Γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι οι περισσότεροι εδώ µέσα
–θα το πω έτσι για να το καταλάβετε- δεν ξέρετε το βασικό, ότι
τα περισσότερα ένσηµα από το 2000 και πριν τα έχουν στο σπίτι
τους οι περισσότεροι. Τι ηλεκτρονική αρίθµηση κ.λπ. µου λέτε;
Μα, δεν γίνεται, αφού τα έχουν σπίτι τους σε χαρτιά µαζεµένα.
Ίσως επειδή δεν ξέρετε τι σηµαίνει ένσηµο πολλοί εδώ µέσα. Δεν
έχει σηµασία, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Άρα, έρχεσθε, κύριε Υπουργέ, να κάνετε ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,
αντί να σκεφθούµε όλοι µαζί, όλα τα κόµµατα, να καταθέσουµε
προτάσεις και να βγάλουµε έναν, αν θέλετε, κοινό παρονοµαστή,
έναν συντελεστή και να πούµε ότι αυτός θα είναι ο µπούσουλάς
µας, ο οδηγός µας. Αποφασίζετε, όµως είµαι βέβαιος ότι η επόµενη κυβέρνηση θα φέρει ξανά ασφαλιστικό γιατί αυτό το ασφαλιστικό είναι ατελέσφορο. Δεν έχει πρόνοια και δεν µπορεί να
αντιληφθεί το Υπουργείο σας –θα το πω άλλη µία φορά- ότι δεν
θεραπεύεις το αποτέλεσµα, θεραπεύεις το αίτιο για να λύσεις το
πρόβληµα. Προσπαθώ να σας το δείξω για να το καταλάβετε.
Κλείνοντας, λέω σε όλους µε πόνο ψυχής ότι είστε όλοι εκτός
τόπου και χρόνου. Λυπάµαι που το λέω, αλλά για το λαθροµεταναστευτικό, το µεταναστευτικό, το προσφυγικό -πείτε το όπως
θέλετε εσείς, έχετε µια λεξιλαγνεία και λεξιπλασία οι περισσότεροι να κάνετε το κρέας ψάρι- είστε εκτός τόπου και χρόνου. Η
ανικανότητά σας βαφτίζεται στο ότι το πρόβληµα είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι –δυστυχώς για µας- ελληνικό και εθνικό. Αν ήταν ευρωπαϊκό, δεν θα
έκλειναν τα σύνορα οι Ευρωπαίοι φίλοι σας, γιατί δεν είναι φίλοι
µας ούτε φίλοι σας, αλλά δεν το καταλαβαίνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πώς είναι ευρωπαϊκό µε κλειστά βόρεια σύνορα από την Ελλάδα; Πώς είναι ευρωπαϊκό µε τις χώρες του Βίσεγκραντ να λειτουργούν διαφορετικά; Πώς είναι ευρωπαϊκό όταν η Γερµανία
κάνει άλλα, η Γαλλία κάνει άλλα; Είναι ευρωπαϊκό πρόβληµα; Σοβαρά µιλάµε εδώ µέσα; Απλά βαφτίζουµε την ανικανότητά µας
ως ένα άλλο πρόβληµα που δεν αφορά την Ελλάδα. Είναι εθνικό
το θέµα.
Φτάσατε σε ένα σηµείο, κύριε Υπουργέ, στη Λέσβο, στη Χίο
και στη Σάµο να ρίχνετε ληγµένα χηµικά του 1981. Είναι ντροπή
-το λέω δηµοσίως- εσείς που καταγγέλλατε αυτούς εκεί στις
Πρέσπες πάνω ότι έριχναν ληγµένα χηµικά, να κάνετε το ίδιο
πράγµα και εσείς, γιατί είστε ίδιοι και οι δύο. Είστε αλαζονικοί µε
την εξουσία, είστε αυταρχικοί και επιβάλλετε επιτάξεις και αποφάσεις χωρίς να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό. Δεν µπορείτε να
κάνετε push back στους λαθροµετανάστες, διότι φοβάστε αυτούς από εδώ να µην σας πουν ότι είστε ακραίοι, ξέρω εγώ, ή
δεξιοί. Φοβάστε το push back στους λαθροµετανάστες και κάνετε push back στους κατοίκους της Λέσβου και της Χίου, τους
διώχνετε από τα νησιά µας. Είναι ντροπή και το λέω.
Έβλεπα Έλληνα αστυνοµικό να χτυπά αστυνοµικό. Πού τους
βρήκατε αυτούς τους αστυνοµικούς, ρε παιδιά; Αυτούς αν τους
στείλουµε στην Τουρκία να κάνουµε πόλεµο, δεν θα πολεµήσουν,
τον Έλληνα θα τον έχουν κάνει µαύρο στο ξύλο. Πού βρήκατε
αυτά τα ΜΑΤ; Είναι Έλληνες αυτοί; Να ανοίγουν τα κεφάλια των
εντεκάχρονων παιδιών; Είστε µε τα καλά σας; Έχουµε πόλεµο;
Σε ποιους ανοίγουν τα κεφάλια; Στους Λέσβιους, στους Χιώτες
που είναι η πρώτη γραµµή άµυνας της χώρας για οποιαδήποτε
εισβολή που µπορεί να γίνει από ανατολικά. Είστε µε τα καλά
σας; Να µισούν το ελληνικό κράτος αυτοί οι άνθρωποι;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στέλνετε ΜΑΤ. Είδα από ένα πλοίο να κατεβαίνουν σε παράταξη ΜΑΤ, µε κράνη, µε ασπίδες, µε όπλα. Πού τους στέλνετε;
Σε πόλεµο; Για να προφυλάξετε ποιους; Θα σας πω εγώ. Την ανικανότητά σας να τους πάτε σε ακατοίκητα νησιά. Θα τους πάτε
σε ακατοίκητα νησιά, για να τελειώνουν οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αν είστε όντως πραγµατικά κυβερνήτες, κλείστε τις ΜΚΟ που
δεν καταγράφηκαν. Ο Υπουργός µού απάντησε ότι κατεγράφησαν ογδόντα έξι. Οι άλλες τριακόσιες ογδόντα γιατί λειτουργούν;
Γιατί δεν τις κλείνετε; Κλείστε τες, επιτέλους, τις ρηµάδες. Σας
έγραψαν στα παλιά τους τα υποδήµατα οι διακόσιες ογδόντα τριακόσιες. Κλείστε τες! Μόνο οι ογδόντα λειτουργούν νόµιµα
κ.λπ.. Ελέγξτε τες και κλείστε τις υπόλοιπες. Κόψτε τα επιδόµατα, έλεος πια!
Για να κλείνουµε, φίλες και φίλοι, µε το θέµα αυτό θα πω
ακόµη µία φορά το εξής σηµαντικό: Επί ΣΥΡΙΖΑ ο αστυνοµικός
των ΜΑΤ χτυπούσε τους Έλληνες για να χαρίσουν τη Μακεδονία
στους Σκοπιανούς και σήµερα η Νέα Δηµοκρατία χτυπά τον πολίτη για να χαρίσουν χώρους, Ελλάδα σε κάθε Χασάν και Ιµπραήµ που ήλθαν στη χώρα. Κάνετε λάθη, δείχνετε ότι
ουσιαστικά είστε µια Κυβέρνηση χωρίς πυξίδα. Μέσα σε ένα
βράδυ στείλατε πλοία µε αστυνοµικούς και ΜΑΤ. Στη Σαµοθράκη
κάνατε ένα µήνα να στείλετε ένα πλοίο, ρε παιδιά. Στη Σαµοθράκη πριν από µερικούς µήνες που είχε θεοµηνία κάνατε έναν
µήνα και πλέον για να στείλετε ένα καράβι. Εδώ αµέσως στείλατε
πλοία µε αστυνοµικούς, µε εφόδια, µε µεταφορικά µέσα, µε ένα
σωρό πράγµατα.
Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο συµπεριφέρεστε µε
αυτό το µίσος απέναντι στον Έλληνα, µε αυτόν τον ρατσισµό
απέναντι στον Έλληνα που φορολογείται, πληρώνει ΕΝΦΙΑ, εισφορές, πληρώνει τα πάντα. Τι τον βασανίζετε; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Να σας πω και κάτι; Μιλάµε για τη Λέσβο η οποία έχει και πολύ
µεγάλο ποσοστό της Αριστεράς και δεν µπορώ να καταλάβω την
υποκρισία αυτών που µιλούν για ανοικτά σύνορα, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι
αριστεροί, ανοικτά σύνορα. Τι λένε αυτοί; Να µεταφέρουµε το
πρόβληµα, λέει, στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ωραίοι είναι, επειδή
είναι ανίκανοι να αντιληφθούν ότι ο παράνοµος που µπαίνει στη
χώρα, είναι παράνοµος, τελεία και παύλα! Ο µετανάστης που
µπαίνει παράνοµα σε µια χώρα, είναι λαθροµετανάστης, είναι παράνοµος. Έχει δικαιώµατα, όµως, δεν µπορεί να έχει ίδια δικαιώµατα µε τον οποιονδήποτε πολίτη που µένει εδώ δεκαετίες. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Κλείνω για να µην πάρω παραπάνω χρόνο, αν και έχω ένα
λεπτό, µε το εξής: Ξέρετε τι είχε πει ο µέγας Αριστοφάνης; «Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις το τιµόνι του καραβιού». Δυστυχώς, ούτε κωπηλάτες είστε, ούτε να κωπηλατείτε
µπορείτε, ούτε ηγέτες µπορείτε να είστε, ούτε δυστυχώς σχέδιο
είχατε, ούτε πρόγραµµα είχατε και το µόνο που κάνατε µε το καράβι που έχετε στα χέρια σας είναι να το πάτε στα βράχια και
στον βυθό.
Δεν θα σας το επιτρέψουµε ως Ελληνική Λύση. Θα σας λέµε
βάλτε µυαλό, ακούστε τι σας λέµε για να αλλάξουµε µαζί την πατρίδα, όλα τα κόµµατα, ανεξαρτήτως ιδεολογικών διαφορών. Μας
ενώνει αυτή η πατρίδα, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω τον λόγο
στον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του ΚΚΕ, κ. Λαµπρούλη για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ασφαλιστικός νόµος Βρούτση - Κατρούγκαλου ανοίγει τον
δρόµο για το τελειωτικό χτύπηµα στον κοινωνικό χαρακτήρα της
ασφάλισης και στη διαµόρφωση ενός ασφαλιστικού στο οποίο
πρόσβαση θα υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις. Αυτή είναι η ελευθερία που διατυµπανίζετε και προπαγανδίζετε του συστήµατος
που υπηρετείτε και φυσικά πάει σύµφωνα µε το µέγεθος της τσέπης που διαθέτει ο καθένας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το έγκληµα στο ασφαλιστικό συντελείται για τις σηµερινές,
αλλά κυρίως τις µελλοντικές γενιές εργαζοµένων, τους νέους και
τις νέες που εργάζονται µε άθλιους όρους και αφορά όχι µόνο
το ύψος ή το πότε θα πάρουν σύνταξη πτωχοκοµείου, αλλά
αφορά και τις παροχές υγείας. Δηλαδή, αφορά µία σειρά πλευρές, όσες απέµειναν, που ξεκινούν από την προστασία της µητρότητας, την ασφάλιση των παιδιών και τα εµβόλιά τους µέχρι
τα φάρµακα και τις ιατρικές εξετάσεις, την προστασία απέναντι
στον επαγγελµατικό κίνδυνο, την προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.. Γιατί το κράτος στη βάση των πολιτικών που
υλοποιούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις, προκειµένου
ακριβώς να υπηρετηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του κεφαλαίου για όσο γίνεται πιο φθηνό εργαζόµενο, αφ’
ενός αποσύρεται σταδιακά µέσω της µείωσης της χρηµατοδότησης των δηµόσιων µονάδων υγείας ώστε να διοχετευθεί χρήµα
στους επιχειρηµατικούς οµίλους µέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, εισφοροαπαλλαγών, αναπτυξιακών πακέτων και
πάει λέγοντας αφ’ ετέρου το µόνο που εξασφαλίζει στον εργαζόµενο είναι το συνεχώς συρρικνούµενο βασικό πακέτο παροχών– πτωχοκοµείο για την υγεία τους, ενώ το επιπλέον κόστος
µετακυλίεται στις πλάτες των ασθενών.
Έτσι το κράτος εξελίσσεται σε ρυθµιστή και των ασφαλιστικών
τιµών για παροχές υγείας, αποζηµιώσεις κ.λπ. και όχι όπως θα
έπρεπε στο να σχεδιάζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στη δευτεροβάθµια, στην
τριτοβάθµια, στο φάρµακο κ.λπ..
Ακριβώς σ’ αυτήν την πολιτική απόσυρσης του κράτους οφείλεται και το γεγονός πως στον ΕΟΠΥΥ πλέον δεν βάζει δεκάρα
τσακιστή το κράτος, µόνο 100.000.000 για τους ανασφάλιστους,
που δεν φτάνουν ούτε για εµβόλιά τους. Τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ
προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων
και το χαράτσι του 6% που επιβλήθηκε το 2015 και βέβαια, δεν
καταργήθηκε στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μόνο απ’
αυτό το χαράτσι, πέραν των περικοπών στις συντάξεις, οι συνταξιούχοι έχασαν πάνω από 3 δισεκατοµµύρια σε τέσσερα χρόνια, ενώ οι ασθενείς την τελευταία δεκαετία πλήρωσαν κατά 57%
περισσότερα για φάρµακα που αποζηµιώνονται –σηµειωτέονενώ το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία κατά 43% λιγότερα,
χωρίς να συνυπολογίζονται τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, τα µη αποζηµιούµενα αλλά και οι πληρωµές παράλληλα
για µια σειρά από παροχές που περικόπτονται, όπως για παράδειγµα, φυσικοθεραπείες και άλλα, που συνεχώς περικόπτονται
από τον ΕΟΠΥΥ, εξαναγκάζοντας, όµως, τον λαό να βάζει το χέρι
βαθιά στην τσέπη αν έχει.
Έτσι µαζί µε την κατώτατη λεγόµενη εθνική σύνταξη.-.ψίχουλο
που εγγυάται το κράτος, ακριβώς αυτό το κράτος εγγυάται και
ένα µίνιµουµ, ελάχιστο στοιχειώδες πακέτο παροχών υγείας. Από
εκεί και πέρα, ή πληρώνει ο λαός την ώρα της ανάγκης, ή θα πρέπει να προσφύγει σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που ακονίζουν ήδη από τώρα τα µαχαίρια τους ή στα επαγγελµατικά
ταµεία πληρώνοντας επιπλέον ποσά για πακέτα παροχών υγείας.
Να, πώς κουµπώνει το ασφαλιστικό στα ήδη δροµολογηµένα
µέτρα προκειµένου το αστικό κράτος να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδηµα, σύνταξη επιβίωσης -και αυτό βεβαίως µε προϋποθέσεις- και συγχρόνως ένα βασικό πακέτο κάλυψης υπηρεσιών
υγείας, δηλαδή των πιο βασικών.
Αυτόν τον στόχο υπηρέτησαν επίσης µια σειρά από προηγούµενες ρυθµίσεις, όπως η περίφηµη µεταρρύθµιση.-.τοµή στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, για την οποία περηφανεύεται ο
ΣΥΡΙΖΑ, µε βασική αποστολή των ΤΟΜΥ, η καρατόµηση των υπηρεσιών υγείας που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ µε τον ασθενή να πρέπει
να πληρώνει από την τσέπη του, αν ξεπεραστεί το βασικό πακέτο, για τις επιστηµονικά τεκµηριωµένα απαραίτητες υπηρεσίες
υγείας που δεν καλύπτει, όµως, ο ΕΟΠΥΥ και βέβαια δεν χωράνε
στα αντιεπιστηµονικά πρωτόκολλα που υποχρεώνουν τον γιατρό,
επί τιµή µάλιστα, να εφαρµόζει. Αυτόν τον στόχο για παράδειγµα
υπηρετούν τα ονοµαζόµενα DLGs, το σύστηµα κοστολόγησης
οµοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, ένα σύστηµα που κατηγοριοποιεί τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα δηµόσια νοσοκοµεία, όχι µόνο µε βάση τα κλινικά τους χαρακτηριστικά αλλά
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και το πόσο θα κοστίζει η θεραπεία και οι τιµές αποζηµίωσης. Ξεκάθαρη διατίµηση της ανθρώπινης ζωής!
Αυτό κάνετε και εσείς, αυτό έκαναν και οι προηγούµενοι. Και
το κάνετε γιατί το κεφάλαιο που υπηρετείτε δεν µασά τα λόγια
του και δια των εκπροσώπων του, όπως ο κεντρικός τραπεζίτης
στη χώρα µας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ηµερίδα για την ιδιωτική ασφάλιση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο ορισµός του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για την υγεία ως την
κατάσταση της πλήρους φυσικής, πνευµατικής και κοινωνικής
ευηµερίας και όχι απλώς την απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας, γεννά ατοµικές προσδοκίες που είναι ιδανικές αλλά δεν
είναι ρεαλιστικές. Μάλιστα, πρότεινε κυνικά τον σχεδιασµό ενός
συστήµατος υγείας που θα βασίζεται σε δυο βαθµίδες, τη βαθµίδα των αναγκών που θα καλύπτεται από το κράτος –δηλαδή
κρατικό σύστηµα µε ελάχιστες και ανεπαρκείς παροχές, το βασικό πακέτο- και τη βαθµίδα των επιθυµιών που θα αναλαµβάνει
να ικανοποιήσει η ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή είναι η αστική αντίληψη και πολιτική για την υγεία, την πρόληψη του λαού, του ανθρώπου σήµερα εν έτει 2020 που υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις της αλµατώδους ανάπτυξης, της επιστήµης και
της τεχνολογίας, µεγάλος αριθµός εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού που θα µπορούσαν να καλύψουν τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες για πρόληψη, αποκατάσταση, γενικότερα
την προάσπιση της υγείας του λαού.
Όµως, αυτό στον καπιταλισµό που υπηρετείτε τόσο εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, όσο και όλα τα άλλα αστικά κόµµατα, αποτελεί ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Θέλετε να θεωρείται από
το λαό ως επιθυµία και προσδοκία µη ρεαλιστική. Όµως αυτό
που δεν είναι επιθυµία αλλά το πραγµατικά σύγχρονο και ρεαλιστικό από τη σκοπιά του λαού, των λαϊκών αναγκών, είναι η διεκδίκηση
ενός
αποκλειστικά
κρατικού
συστήµατος
υγείας-πρόνοιας, καθολικού, σύγχρονου και απολύτως δωρεάν,
ενός συστήµατος υγείας - πρόνοιας χωρίς καµµία επιχειρηµατική
δράση που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωµένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήµερα, ακριβοπληρωµένο εµπόρευµα, µε πλήρη κρατική χρηµατοδότηση των
δηµόσιων µονάδων υγείας, µε αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων
στον κρατικό προϋπολογισµό, µε προσλήψεις σε προσωπικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και πάει λέγοντας, µε φορολόγηση
του κεφαλαίου, µε κατάργηση των εισφορών των εργαζοµένων
στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, όπου θα παρέχονται δωρεάν από το κράτος όλες οι εξετάσεις, θεραπείες, υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, εµβόλια, χωρίς πληρωµές, συµµετοχές,
χωρίς πλαφόν και περικοπές, σύµφωνα µε τις ανάγκες και µε
αποκλειστικά επιστηµονικά κριτήρια. Αυτό µπορεί ο λαός να το
επιβάλει µέσα από τον αγώνα του, απορρίπτοντας συνολικά αυτή
την πολιτική, αυτόν τον δρόµο ανάπτυξης που του τσακίζει τη
ζωή για χάρη µιας χούφτας καπιταλιστών, δυναµώνοντας τον
αγώνα του ενάντια στις ανατροπές, στην κοινωνική ασφάλιση,
την υγεία, την ίδια του τη ζωή και τη ζωή των παιδιών του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών και Εξωτερικών,
κατέθεσαν στις 26-2-2020 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και του Διοικητικού
Κανονισµού εφαρµογής της».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Καλώ τώρα στο Βήµα την Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του ΜέΡΑ25, κ. Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µε πολλές τυµπανοκρουσίες έρχεται το πολυδιαφηµισµένο νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης. Ποια είναι
η ουσία του νοµοσχεδίου; Αποτελεί απλώς συνέχεια του γνωστού νόµου Κατρούγκαλου, αποτελεί δηλαδή συνέχεια και των
προηγούµενων ασφαλιστικών νόµων από το 2010 και µετά που
υπαγορεύτηκαν και επιβλήθηκαν στη χώρα µας από τους εµπνευστές των µνηµονίων. Οι δανειστές επέβαλαν την απόλυτη
θυσία των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων στο βωµό των δηµοσιονοµικών στόχων που οι ίδιοι καθόρισαν και όλες οι ελληνικές κυ-
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βερνήσεις υπάκουσαν χωρίς αντίρρηση. Οι συνταξιούχοι, υπάρχοντες και µελλοντικοί ήταν ο εύκολος στόχος για τους οικονοµικούς εγκεφάλους που συνειδητά επέλεξαν να φορτωθεί στις
πλάτες αυτών το δυσανάλογο βάρος για την εξυπηρέτηση των
συµφερόντων των δανειστών. Μετά από τόσους µνηµονιακούς
ασφαλιστικούς νόµους, φαίνεται πια σαν να έχουµε συνηθίσει και
θεωρούµε, µάλλον φυσιολογική, την επαναλαµβανόµενη επίθεση
στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Βέβαια, η εισαγωγή τέτοιων νοµοθετηµάτων συνοδεύεται πάντα από µια επικοινωνιακή επίθεση
για δήθεν αυξήσεις στις συντάξεις, τα γνωστά περί εκσυγχρονισµού και σωτηρίας του ασφαλιστικού συστήµατος, για αποκατάσταση των αδικιών κ.λπ., που δυστυχώς, δεν έχουν καµµία σχέση
µε την πραγµατικότητα.
Και το παρόν νοµοσχέδιο δεν ανατρέπει το σκηνικό. Πρόκειται
για σχέδιο που ακολουθεί πλήρως τη µνηµονιακή στρατηγική για
την κοινωνική ασφάλιση, αν και υποτίθεται ότι τα µνηµόνια έχουν
τελειώσει. Παρά τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Νέα Δηµοκρατία κατά του νόµου Κατρούγκαλου, σήµερα ως Κυβέρνηση
πετά τις υποσχέσεις για κατάργησή του στο καλάθι των αχρήστων, όπως και τις προσδοκίες που δηµιούργησε στους συνταξιούχους. Αυτό που κάνετε σήµερα είναι να «διορθώνετε» τον
νόµο του Κατρούγκαλου. Δεν πρόκειται για καµµία µεταρρύθµιση. Απλώς αναδιατυπώνετε τις διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Ακολουθείτε τη
γνωστή πολιτική όπως τη χάραξαν για µας οι δανειστές, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Παγκόσµια Τράπεζα, µια πολιτική
χωρίς κοινωνικό προσανατολισµό. Δεν σας ενδιαφέρει η κοινωνική αποτελεσµατικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Το αντιµετωπίζετε αποκλειστικά από στενή δηµοσιονοµική άποψη.
Εξάλλου ο σύγχρονος φιλελευθερισµός τον οποίον θέλετε να εκπροσωπείτε, θεωρεί την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική
αλληλεγγύη ως περιττά βάρη. Το κοινωνικό πρόσωπο του καπιταλισµού αποτελεί για σας παρωχηµένο αναχρονισµό γιατί θεωρείται ότι πλήττει τη µέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι’ αυτό
και σας στηρίζει σ’ αυτή την κατεύθυνση ο Σύνδεσµος Ελλήνων
Βιοµηχάνων.
Επιλέγετε στρατηγικά τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης περισσότερo από εισφορές εισοδήµατος από την εργασία
και λιγότερο από φόρους και εισφορές εισοδήµατος του κεφαλαίου. Ακολουθείτε τη γνωστή αντικοινωνική συνταγή: αύξηση των
ορίων ηλικίας, µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης, στροφή προς
την ιδιωτικοποίηση. Ο στόχος της πολιτικής αυτής, που αδιαφορεί
επιδεικτικά για τις κοινωνικές ανάγκες, είναι ο περιορισµός της
κρατικής χρηµατοδότησης για τις συντάξεις από το 10% του ΑΕΠ
το 2016 σε 5% κατά µέσο όρο την περίοδο 2018 - 2070 και αντίστοιχα να συγκρατήσετε ως το 2070 τη συνολική συνταξιοδοτική
δαπάνη σε χαµηλά επίπεδα, σε ποσοστό 12% του ΑΕΠ.
Ήδη το Ελεγκτικό Συνέδριο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
όσον αφορά τη νοµιµότητα των ρυθµίσεων που προτείνετε και
ιδίως για τα άρθρα 20, 21, 24, 25 και 27. Και ενώ το Υπουργείο
επαίρεται ότι νοµοθετεί µε βάση αναλογιστικές µελέτες, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει επί λέξει ότι δεν συνάγεται ότι έχουν
συνταχθεί και ληφθεί υπ’ όψιν αναλογιστικές µελέτες, ώστε να
µπορεί να τεκµηριωθεί ότι το πλέγµα των διατάξεων θα λειτουργήσει µελλοντικά επ’ ωφελεία των συνταξιούχων και θα επιφέρει,
έστω και µακροπρόθεσµα, µια δίκαιη εξισορρόπηση του ευρύτερου κοινωνικού συµφέροντος, ούτε και αιτιολογείται η αδυναµία
θεσµοθέτησης ή η ποιότητα των εναλλακτικών µέτρων για τους
συνταξιούχους. Τι συµβαίνει εν τέλει; Ποιος κοροϊδεύει ποιον;
Υπάρχουν ή όχι αναλογιστικές µελέτες;
Ακόµα, ενσωµατώνετε στον ΕΦΚΑ το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, το ΕΤΕΑΕΠ. Έτσι προδιαγράφετε την κατάργησή του και τη λεηλασία των αποθεµατικών
του, 7 δισεκατοµµύρια περίπου. Ουσιαστικά καταργείτε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.
Δεν είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την οµιλία να
αναφερθώ σε όλες τις περιπτώσεις αδικιών που θεσπίζει ή ανεπίτρεπτα δεν αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο. Ενδεικτικά και µόνο
θα αναφέρω συνοπτικά τα παρακάτω.
Πρώτον, η αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αγροτών και η αποσύνδεση του ύψους της υποχρε-
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ωτικής εισφοράς από το εισόδηµα θα οδηγήσει σε µείωση της
εισπραξιµότητας των εισφορών µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες
για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα αλλά και την ταµειακή κατάσταση
του ΕΦΚΑ.
Δεύτερον, δεν λαµβάνεται καµµία πρόνοια για όσους λόγω
αδυναµίας την περίοδο της κρίσης βρέθηκαν µε σωρευµένα
ασφαλιστικά χρέη, ιδίως στην ηλικιακή κατηγορία από τριάντα
πέντε έως πενήντα πέντε ετών. Το πρόβληµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ένα µόνιµο σύστηµα αποπληρωµής αντίστοιχο,
λόγου χάρη, των εκατόν είκοσι δόσεων και µε επανυπολογισµό
των εισφορών.
Τρίτον, οι µηχανικοί ασφαλισµένοι µετά τις 31 Οκτωβρίου 1992
εγγράφηκαν υποχρεωτικά στον λογαριασµό ειδικής προσαύξησης που καταργήθηκε στις 31 Δεκεµβρίου 2015. Όσοι δεν έχουν
κλείσει δεκαετία στον λογαριασµό δεν µπορούν να ζητήσουν την
επιστροφή της εισφοράς. Πρέπει να περιµένουν τη συνταξιοδότηση για να τους αποδοθεί µόλις ένα ή δύο ευρώ στην ανταποδοτική σύνταξη. Το δίκαιο είναι να τους επιστραφούν αυτές οι
εισφορές.
Οµοίως, στην ειδική προσαύξηση υπάρχει αδικία και άνιση µεταχείριση σε περιπτώσεις µηχανικών µε τα ίδια έτη υπηρεσίας
και ίδιες εισφορές µε βάση µόνο το αν υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν ή µετά τις 12 Μαΐου 2016. Ο πρώτος θα λάβει
από την ειδική προσαύξηση 948 ευρώ και ο δεύτερος µόλις 248.
Τέταρτον, πρέπει επίσης να αντιµετωπίσετε ειδικά το ζήτηµα
συνταξιοδότησης των ενστόλων στον Στρατό και στα Σώµατα
Ασφαλείας στις περιπτώσεις υποχρεωτικής αποστρατείας λόγω
ηλικιακού ορίου, βαθµών ή λόγω κρίσεων.
Πέµπτον. Αδικίες σε επίπεδο παραλογισµού δηµιουργεί ο
άκαµπτος κανόνας της τεσσαρακονταετίας, εκεί που δεν ήταν
δυνατόν να συµπληρωθεί λόγω ανωτέρας βίας. Αναφέρω χαρακτηριστικά τη δεύτερη γενιά των πολιτικών προσφύγων που άρχισαν να εργάζονται εδώ µόνο όταν το ίδιο το ελληνικό κράτος
επέτρεψε τον επαναπατρισµό τους και δεν υπάρχει καµµία ειδική
πρόβλεψη γι’ αυτούς.
Έκτον, δεν ρυθµίζεται το θέµα του εργόσηµου των αγροτικών
και κτηνοτροφικών εργατών, ενώ γνωρίζετε ότι υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα ανεύρεσης εργατών στον τοµέα αυτό.
Έβδοµον, και επίσης σηµαντικό, γιατί αφήνετε χωρίς ρύθµιση
το ζήτηµα των γυναικών που το 2010 είχαν ώριµο ασφαλιστικό
δικαίωµα µε συµπλήρωση χρόνου προϋπηρεσίας την προβλεπόµενη ηλικία και ανήλικο τέκνο; Γιατί συντηρείτε αυτήν την αδικία;
Τελειώνοντας, τι θα γίνει επιτέλους µε τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στον χρόνο απονοµής συντάξεων; ΤΣΜΕΔΕ σχεδόν
τρία χρόνια. Στρατιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι πάνω από δύο
χρόνια κ.ο.κ.. Πώς θα ζήσουν αυτοί;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Είµαι υποχρεωµένη λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω ότι
µε βάση τα στοιχεία που αναφέρατε κατά την εκφώνηση των
προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, σας έχω καταθέσει τρεις φορές την ίδια ερώτηση για την κατάσταση και τον
αριθµό των εκκρεµών συντάξεων, στοιχειώδης ενέργεια κοινοβουλευτικού ελέγχου ακριβώς για να είναι δυνατή η εκτίµηση των
δεδοµένων για τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από πλευράς σας δεν αξιωθήκαµε ούτε
µία απάντηση.
Και θα µου επιτρέψετε και κάτι και δεν θέλω να το θεωρήσετε
λαϊκισµό. Άκουσα σε αυτήν την Αίθουσα πολλούς συναδέλφους
να λένε «ποιος δεν θα ήθελε να δουλέψει περισσότερα χρόνια
για να πάρει µεγαλύτερη σύνταξη». Κύριοι συνάδελφοι, κλείστε
τα µάτια σας και φανταστείτε από όλους εµάς σε µια ηλικία εβδοµήντα χρόνων να είµαστε οικοδοµή και να ανεβαίνουµε τη σκαλωσιά και να θέλουµε να πάρουµε µεγάλη σύνταξη. Μπορούµε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Οι επόµενοι πέντε συνάδελφοι είναι ο κ. Πουλάς Ανδρέας, η
κ. Λιακούλη, ο κ. Μπουκώρος, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Λογιάδης.
Να έρθει πρώτος ο κ. Πουλάς Ανδρέας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κράτος πρόνοιας υπέστη τεράστια πλήγµατα κατά την δεκαετία των µνηµονίων. Όχι µόνο η
δηµόσια υγεία, αλλά και το ασφαλιστικό σύστηµα παρουσίασαν
ανατροπές τόσο σοβαρές που έφεραν τα πάνω κάτω στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Οι συντάξεις που µειώθηκαν µέσα σε µία µέρα
δηµιούργησαν υπερχρεωµένα νοικοκυριά, συνταξιούχους σε
απόγνωση και οικογένειες στα όρια της οικονοµικής ανέχειας.
Με τον νόµο Κατρούγκαλου η τότε κυβέρνηση εµφάνισε µια
στρεβλή εικόνα, παίζοντας µε τις εντυπώσεις και επιδιώκοντας
να κερδίσει την εύνοια, σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, των πολλών. Στην πραγµατικότητα δηµιούργησε ένα σύστηµα αποτυχηµένο, µε µειώσεις συντάξεων, κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα
των δανειστών, που έβαζε σε δυσανάλογα δυσµενή θέση το παραγωγικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, ουσιαστικά δηµεύοντας το 80% του εισοδήµατος, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και
η φορολογία του εισοδήµατος. Η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα δηµιούργησε µια νέα στρεβλή κατάσταση και έκλεινε το µάτι στη φοροδιαφυγή και την
εισφοροδιαφυγή µε θύµα τα κρατικά έσοδα και τους πολίτες
όµηρους. Στο µεταξύ, το ΕΚΑΣ έχει καταργηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα αιτήµατα για συνταξιοδότηση στοιβάζονται,
οι υπολογισµοί των συντάξεων είναι λάθος, κατατίθενται αγωγές
κατά του ελληνικού δηµοσίου για την επιστροφή τους και οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να ζουν µε συντάξεις πείνας.
Δυστυχώς, το παρόν νοµοσχέδιο δεν ξεφεύγει από τη λογική
του ν.4387/2016 κάνοντας µικροδιευθετήσεις, µικροβελτιώσεις
και µπαλώµατα. Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των πρόσφατων
αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας, ουσιαστικά αποδέχεται και συνεχίζει τον δρόµο που χάραξε ο ν.4387/2016, οι δε
ισχυρισµοί σας περί ασφαλιστικής µεταρρύθµισης απέχουν πολύ
από την πραγµατικότητα. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα που δίνει δηµοσκοπική ανάσα στην Κυβέρνηση µέχρι να
εξαντληθούν οι ελπίδες των συνταξιούχων που πίστεψαν στις
προεκλογικές σας υποσχέσεις.
Συν τοις άλλοις, µε φιλόδοξα προγράµµατα τύπου e-ΕΦΚΑ επιδιώκετε να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις των οδηγιών του νόµου
Κατρούγκαλου τον οποίο και διατηρείτε, όπως διατηρείτε την
αδικία ως προς τον υπολογισµό των εθνικών συντάξεων για τους
Έλληνες οµογενείς της Αλβανίας και του Πόντου, τα χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν µέχρι τριάντα χρόνια υπηρεσίας και τις τεράστιες αυξήσεις στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά για όλους ή εξήντα δύο µε
σαράντα χρόνια υπηρεσίας που ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ.
Στην πραγµατικότητα το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο κινείται σε
εντελώς λάθος κατεύθυνση, πρώτον, γιατί ενσωµατώνει το ΕΤΕΑΕΠ, δηλαδή την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ, στον
ΕΦΚΑ, ανοίγοντας τον δρόµο στην απορρόφηση ή ακόµα και
στην κατάργησή του, ενσωµατώνοντας στον ΕΦΚΑ τα 7 δισεκατοµµύρια αποθεµατικό που διαθέτει το ΕΤΕΑΕΠ. Δίνει τη δυνατότητα µε ασφαλιστικές ευκολίες σε συνταξιούχους να
επανέλθουν στην ενεργό δράση µε το πρόσχηµα της ενίσχυσης
του εισοδήµατός τους. Την ίδια ώρα οι νέοι που δεν βρίσκουν
εργασία στη χώρα µας φεύγουν στο εξωτερικό απογοητευµένοι
και χωρίς προοπτική.
Τρίτον, δηµιουργούνται ανισότητες µεταξύ µισθωτών και µη
µισθωτών, αλλά και µεταξύ των µη µισθωτών προς όφελος των
ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων µε µεγάλα εισοδήµατα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η µηνιαία εισφορά
τουλάχιστον του 80% εκείνων που έχουν µικρά εισοδήµατα.
Τέταρτον, ο νέος ΕΦΚΑ, που προτείνετε να λειτουργήσει από
την 1-3-2020, είναι αδύνατον να ορθοποδήσει οργανωτικά και διοικητικά σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, την ίδια ώρα που
οι εκκρεµείς συντάξεις έχουν φτάσει στον ιλιγγιώδη αριθµό των
εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων. Κατά τα άλλα, καµµία κουβέντα
δεν γίνεται στο νοµοσχέδιό σας για την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων αυτών, για την ενίσχυση του ΕΦΚΑ σε προσωπικό που αναγκάζεται σε απαράδεκτες συνθήκες να
προσπαθεί να ακολουθήσει τις επιταγές του ν.4387. Για αυτούς
δεν έχετε παρά µόνο ευχολόγια και ουτοπίες περί ψηφιακής σύνταξης.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες περιµένουν από µας
πραγµατικές µεταρρυθµίσεις. Φυσικά, σε αυτές δεν διακρίνεται
πολιτικά ούτε η Νέα Δηµοκρατία αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες περιµένουν γενναίες πρωτοβουλίες, εθνικό διάλογο και κοινωνικές συναινέσεις µετά από διάλογο µε τους κοινωνικούς και
επαγγελµατικούς φορείς. Περιµένουν δίκαιη αντιµετώπιση και
κυρίως τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους.
Η κυβερνητική πρόταση δίνει παράταση στον νόµο Κατρούγκαλου, διορθώνοντας τον και όχι ανατρέποντας τον, αποµακρύνοντας την προοπτική µιας δίκαιης ασφαλιστικής µεταρρύθµισης.
Νοµιµοποιεί τις χαµηλότερες εισφορές για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε υψηλά εισοδήµατα, σε σχέση µε τον µέσο µισθωτό. Δίνει κίνητρο στους εργοδότες να µετατρέψουν τη
µισθωτή εργασία σε απασχόληση µε µπλοκάκι. Τέλος, κάνει
στροφή στο παρελθόν και συγκεκριµένα σε όλες τις κακοδαιµονίες µας που συνέβαλαν στον δρόµο για τη χρεοκοπία και συντήρησαν την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλουµε να είµαστε σοβαροί και να
µην κάνουµε εµπόριο ελπίδας µε κούφια και ωραία λόγια, καµµία
µεταρρύθµιση στον ασφαλιστικό τοµέα δεν είναι δυνατή, εάν δεν
γεµίσει η δεξαµενή µε νέους πόρους, εάν δεν βρούµε επιπλέον
έσοδα για το ασφαλιστικό, εάν δεν αυξηθούν οι ασφαλισµένοι,
εάν δεν σταµατήσει η εισφοροδιαφυγή, εάν δεν δηµιουργηθούν
νέες καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας, απλά θα βγάζουµε από
τη µία τσέπη του ασφαλιστικού και θα δίνουµε στην άλλη. Χρειαζόµαστε νέους πόρους, νέες πηγές και επιπλέον νερό να τρέξει
στο µύλο του ασφαλιστικού. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την
άντληση νέων πόρων για το ασφαλιστικό σύστηµα από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Γι’ αυτό, όµως, ούτε κουβέντα
δεν γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µεταρρυθµίσεις θέλουν πολιτική γενναιότητα. Χωρίς εθνικό διάλογο και χωρίς κοινωνική
αποδοχή, το ασφαλιστικό δεν πρόκειται να επιλυθεί. Όσες αναλογιστικές µελέτες και αν προσκοµίσετε, το σύστηµα απέχει
πολύ από το να είναι βιώσιµο. Εάν δεν αποσχιστείτε από τις παλαιοκοµµατικές λογικές, µικροπολιτικές σκοπιµότητες και την τακτική των διευθετήσεων κοµµατικών γραµµατίων, οι
µεταρρυθµίσεις που παρουσιάζετε θα είναι µόνο επικοινωνιακά
εργαλεία παραµονής στην εξουσία.
Εµείς στη λογική να είµαστε χρήσιµοι, έχουµε θέσει στη δηµοσιότητα τις προτάσεις µας, όπως είναι η αναγκαιότητα επαναφοράς της δέκατης τρίτης σύνταξης όχι ως φιλοδώρηµα, όπως
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως κανονική σύνταξη. Για µας στο Κίνηµα
Αλλαγής η θεµελίωση ενός νέου, βιώσιµου, δυναµικού ασφαλιστικού συστήµατος δεν µπορεί παρά να συνδέεται µε τη διεύρυνση του κράτους πρόνοιας και µε την κοινωνική αλληλεγγύη.
Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, καταψηφίζουµε το σηµερινό
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην
έκθεση «Βουλή των Ελλήνων», τριάντα µαθήτριες και µαθητές
και µία εκπαιδευτικός σύνοδος τους από το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης και επίσης είκοσι δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης (τρίτο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να έρθει στο Βήµα η κ. Λιακούλη Ευαγγελία.
Κυρία Λιακούλη, εσείς έχετε ευφράδεια, είστε δικηγορίνα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που θα γίνει νόµος και που σχεδόν εθιµοτυπικά παρουσιάζει
την εξής ιδιαιτερότητα: Κάθε κυβέρνηση φέρνει τη δική της πρόταση στο ασφαλιστικό και µέσα σε τυµπανοκρουσίες και πολλές
φανφάρες, πολλές φορές, βιώνουµε µια διαδικασία που προσπαθεί η κάθε κυβέρνηση κάθε φορά να µας πείσει ότι θα λύσει το
θέµα στο διηνεκές.
Σήµερα, µάλιστα, άκουγα την επικοινωνιακή σας καµπάνια,
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κύριε Υπουργέ, που έλεγε ότι η κυβερνητική πρόταση θα λύσει
το πρόβληµα για τα επόµενα πενήντα χρόνια. Και βεβαίως, αυτά
µπορείτε να τα λέτε προς τα έξω, αλλά όταν τα λέτε στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ, µόνο θυµηδία φέρουν. Βεβαίως,
κάθε τέσσερα χρόνια και εσείς το χρέος σας θα κάνετε απέναντι
στην ίδια την πολιτική ιστορία, δυστυχώς.
Έτσι ακριβώς τον Μάιο του 2016 ψηφίστηκε στη Βουλή ο λεγόµενος νόµος Κατρούγκαλου, ο οποίος παρά τις περί αντιθέτου
διαβεβαιώσεις του εισηγητή, στη συνείδηση των πολιτών, δυστυχώς, όχι µόνο φέρει αρνητικό πρόσηµο, αλλά είναι καταγεγραµµένος ως ο πιο ανάλγητος νόµος των τελευταίων ετών, που
αδίκησε κατάφορα τους πολίτες, αλλά και τους µεταχειρίστηκε
σαν λάφυρα στα αφεντικά του και τα παρέδωσε τα λάφυρα αυτά.
Ήταν µία µαύρη σελίδα στην ιστορική περιπέτεια του ασφαλιστικού συστήµατος, ένας κακός και άδικος νόµος, που οδήγησε
πολλές κατηγορίες ανθρώπων στην απόγνωση. Δίκαια και «πιασάρικα» η σηµερινή Κυβέρνηση εµπορικά, λοιπόν, λέει ότι «εµείς
ερχόµαστε για να τον καταργήσουµε». Αυτά, όµως, µέχρι τις
εκλογές, προεκλογικά. Μετά τις εκλογές τα ξεχάσατε όλα. Ήταν
µια ωραία δέσµευση που έφυγε και πέταξε µακριά.
Τι κάνετε στην πραγµατικότητα σήµερα; Εµµένετε περισσότερο παρά ποτέ στον πρότερο νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί τη
βάση σας. Είναι το θεµέλιό σας. Κάνετε ένα απλό face lift, όπως
σε ένα παλιό µοντέλο, αλλά πού δεν δηµιουργεί σε καµµία περίπτωση νέο µοντέλο. Είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι σε βάθος χρόνου και αυτό το ασφαλιστικό, θα είναι µάλλον άδικο να το λέµε
«ασφαλιστικό του Βρούτση» και θα πρέπει να το λέµε «ασφαλιστικό Κατρούγκαλου - Βρούτση» και έτσι θα µείνει αυτό στην
ιστορία.
Όµως, εµάς µας απασχολούν κάποια ζητήµατα πολύ ευαίσθητα, τα λεπτά γράµµατα, τα µικρά, εκείνα που δεν τα διαβάζουν
πολύ - πολύ: Η βιωσιµότητα του νέου ασφαλιστικού συστήµατος.
Τι σηµαίνει, αλήθεια, «βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα»; Το χρησιµοποιείτε τις µέρες αυτές πάρα πολύ. Το βιώσιµο δεν µας ενδιαφέρει αν είναι δίκαιο ή δεν είναι; Εδώ, ακριβώς, όµως, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται η διαφορά της αριθµητικής και της
πολιτικής. Η βιωσιµότητα για ένα ασφαλιστικό σύστηµα αν δεν συνοδεύεται από ανταποδοτικότητα, δικαιοσύνη και ευαισθησία…
Κύριε Υπουργέ, µιλάτε τόσο δυνατά, που δεν µπορώ να ακούσω
τη φωνή µου. Και καλά που δεν µε προσέχετε, αλλά τουλάχιστον
να µε σέβεστε όταν µιλώ.
Καµµία, λοιπόν, παροχή µετεργασιακή, καµµιά σύνταξη σε κανέναν, θα µπορούσε να είναι η λύση στο ζήτηµα. Να µην δώσετε
τίποτα, νούλα λοιπόν, και έτσι θα έχετε βιωσιµότητα. Πραγµατικά,
όµως, αυτό είναι η εποχή µας ή ένας µεσαίωνας που φέρνετε πάλι
και δείχνετε να οµνύετε σε αυτόν;
Δυστυχώς, λοιπόν, αυτό που βλέπουµε είναι ότι το Κίνηµα Αλλαγής για άλλη µία φορά επιβεβαιώνεται, λέγοντας ότι µας φέρνετε δώδεκα σηµεία «πληγές» στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης. Μας λέτε υπερβολικούς. Είµαστε αλήθεια υπερβολικοί; Πληγή δεν είναι για ένα ασφαλιστικό αντί να έχει µία εµπνευσµένη και ολοκληρωµένη λύση σε έναν άριστο αιώνα, όπως λέτε
ότι µπαίνουµε, σε ένα άριστο έτος, το 20-20, µε διπλή αριστεία
που το συµβολίζετε κιόλας, να µας δίνετε µερεµέτια και µπαλώµατα;
Πληγή δεν είναι να χάνουµε ακόµη µία ευκαιρία να µιλήσουµε
στους νέους, να µπορέσουµε να τους εγγυηθούµε το παρόν αλλά
και το µέλλον της νέας γενιάς; Ποιος σας ακούει σήµερα; Ποιος
µας ακούει σήµερα; Μας ακούνε σήµερα; Μας ακούνε τα παιδιά
που έρχονται από το µέλλον για να µας συναντήσουν στο παρόν;
Ακούει η γενιά που ουσιαστικά σας λέει ότι: «Μα εµένα το ασφαλιστικό δεν µε ενδιαφέρει και το συνταξιοδοτικό δεν µε ενδιαφέρει, γιατί δεν θα είµαι εδώ κατ’ αρχάς. Θα είµαι κάπου αλλού. Και
δεύτερον, δεν θα µε αφορά καθόλου, διότι σε καµµία περίπτωση
οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα αφορούν τη δικιά µου γενιά, τρεις δεκαετίες µετά από τώρα που συζητάµε, γιατί τότε δεν θα υπάρχει
σύνταξη.»; Και µην µου λέτε ότι δεν το ξέρετε, γιατί τα µατάκια τα
πεταρίζετε, όπως λένε και στο χωριό µου, στην ιδιωτική ασφάλιση
και µε έναν τρόπο, µάλιστα, που δεν είναι κοµψός. Και θα ήθελα
να πω πολλές φορές στις δηλώσεις που κάνετε και για τους χώρους της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί έχετε ερωτηθεί και έχουν εν-
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διαφέρον όλα αυτά που λέτε, εµάς τουλάχιστον πάρα πολύ µας
λυπούν και σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν να µας βρίσκουν
σύµφωνους.
Πληγή δεν είναι να εφαρµόζετε, επίσης, «παίρνουµε από το ένα
χέρι και δίνουµε στο άλλο, για να µοιράσουµε όλα όσα πρέπει»,
όταν ναι µεν προσαρµόζεστε, όπως λέτε, στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας για την αύξηση των επικουρικών συντάξεων, αλλά παράλληλα συµψηφίζετε τους λίγο πιο αυξηµένους
συντελεστές αναπλήρωσης για περίπου µισό εκατοµµύριο συνταξιούχους µε αντίστοιχη µείωση της προσωπικής τους διαφοράς;
Πληγή δεν είναι οι συντηρητικές επιλογές, από τις οποίες απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για το κατώτερο ή κατώτατο εγγυηµένο εισόδηµα; Πληγή δεν είναι να µπαίνουν τα θεµέλια για ένα αµιγώς
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα; Ή µήπως δεν είναι πληγή να παραµένουν αδικίες του προηγούµενου νόµου;
Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά. Δεν κατάλαβα γιατί δεν δεχτήκατε µε τη δική σας σήµερα νοµοθεσία να
εισάγετε και τροπολογίες και να τις δεχτείτε, για να αρθούν αδικίες από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υποστεί πραγµατικά πολύ
µεγάλες αδικίες από τον νόµο Κατρούγκαλου, όπως είναι οι ασφαλισµένες µητέρες του ΙΚΑ, ανηλίκων, περισσότερες πολύτεκνες,
τις οποίες αναδροµικά µε τον ανάλγητο και επαίσχυντο τρόπο καρατόµησαν και έστειλαν στη συνταξιοδότηση δεκαπέντε χρόνια
µετά.
Πληγή δεν είναι η δηµιουργία νέων αδικιών, ακόµη και σε σχέση
µε τον προβληµατικό ισχύοντα νόµο; Ή µήπως δεν είναι πληγή ότι
δεν σκεφτόµαστε ποτέ τον αγροτικό κόσµο και την ασφαλιστική
του κάλυψη και τις µεγάλες αδικίες που αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα ακόµη περισσότερο αναδεικνύει; Πληγή δεν είναι να µην
δηµιουργούνται αντικίνητρα για εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή; Όλα αυτά είναι πληγές. Και βεβαίως ο νέος οργανισµός, ο
e-ΕΦΚΑ, εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα από τη στιγµή
που ήδη οι εκκρεµείς συντάξεις αυξάνονται κατά 4.000 τον µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, δεν έχετε απολύτως κανένα σχέδιο για το πώς αυτά
θα τα αντιµετωπίσετε µέχρι να ολοκληρώσετε, όπως λέτε -Θεός
έχει- το σύστηµα αυτό.
Και δεν είµαι βέβαιη, κύριε Υπουργέ, ότι ο Θεός της Ελλάδας
θα βάλει και πάλι το χέρι του. Γιατί αυτόν θα επικαλεστούµε στο
τέλος, όπως κάνουµε τώρα και στα νησιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι
του. Κι επειδή άκουσα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, δεν
κατάλαβα αν τον πείραξαν τα χηµικά που έριξαν στα νησιά ή ότι
ήταν ληγµένα. Γιατί µίλησε για τα ληγµένα χηµικά. Εµάς µας πειράζουν και τα χηµικά και ότι ήταν ληγµένα τα χηµικά. Αν ήταν ληγµένα, δεν µπήκαµε σε τέτοιες λεπτοµέρειες.
Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει σε µεταφυσικό επίπεδο να λύνουµε τα
προβλήµατα. Πρέπει να λύνουµε τα προβλήµατα σε φυσικό επίπεδο. Και ξέρετε ποιο είναι το φυσικό επίπεδο: Το ότι µας κρίνει
όλους η ιστορία και αυτά τα παιδιά που µας βλέπουν από τα θεωρεία σήµερα. Και τα άλλα που δεν µας βλέπουν στις τηλεοράσεις.
Και τα παιδιά που δεν ασχολούνται µε την πολιτική γιατί προτιµούν
να ασχοληθούν µε την ίδια τη ζωή. Αλλά, αλήθεια, αν η πολιτική
δεν ακουµπάει στη ζωή, τότε τι είναι; Ένα αδειανό πουκάµισο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μυλωνάκη,
είστε αµέσως µετά τον κ. Μπουκώρο. Τι να πείτε; Αφού θα τα
πείτε στην οµιλία σας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να παραποιούµε
αυτά που λέγονται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Θα το απαντήσετε στην οµιλία σας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: …ότι τον πείραξαν τα χηµικά που
ήταν ληγµένα. Όχι, κυρία Λιακούλη. Τον πείραξαν τα χηµικά γενικώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Μπορείτε να
το αναπτύξετε και στην οµιλία σας.
Ο κ. Μπουκώρος έχει τον λόγο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας. Τι είναι, όµως, το ασφαλιστικό σύστηµα;
Είναι η κοινή µας οµπρέλα, το κοινό µας ταµείο, που αφορά
όλους τους Έλληνες εργαζόµενους και συνταξιούχους. Δεν πρέπει να είναι µέληµα της πολιτείας η ανθεκτικότητα ενός τέτοιου
εργαλείου; Η βιωσιµότητα; Η ευµάρεια; Δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και να ανταποδίδει στον µέγιστο δυνατό
βαθµό;
Νοµίζω ότι αυτά είναι πράγµατα για τα οποία όλοι συµφωνούµε. Μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στα ασφαλιστικά
συστήµατα της χώρας τα τελευταία χρόνια, αλλά και το γεγονός
ότι δίναµε συντάξεις σε ανθρώπους ηλικίας σαράντα ετών και
αυτό επιβάρυνε το ασφαλιστικό σύστηµα. Και µια σειρά άλλων
λανθασµένων επιλογών. Αυτό, όµως, τι σηµαίνει; Ότι έπρεπε να
πάµε στο προηγούµενο ασφαλιστικό σύστηµα του κ. Κατρούγκαλου, που αδικούσε εµφανώς ολόκληρες τάξεις εργαζοµένων;
Είπαµε, λοιπόν, ότι το ασφαλιστικό σύστηµα είναι η κοινή µας
οµπρέλα και το κοινό µας ταµείο. Και η βιωσιµότητά του ενδιαφέρει. Γιατί χωρίς αυτή, είναι µάταιο να συζητάµε οποιαδήποτε
άλλη λεπτοµέρεια. Και τι κάνει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που
σήµερα συζητάµε; Δεν το λέει ο Υπουργός ούτε οι κυβερνητικοί
Βουλευτές.
Φέρνει, κατ’ αρχάς, για πρώτη φορά µια εµπεριστατωµένη µελέτη βιωσιµότητας του ίδιου του συστήµατος, που µας λέει ότι
µε αυτά τα δεδοµένα, µε αυτές τις αρχές που θέτει αυτό το
ασφαλιστικό σύστηµα, έχει µια βιωσιµότητα µέχρι το 2070. Δηλαδή, βλέπει στο µέλλον τις νέες γενιές και τα παιδιά που µας
παρακολουθούν τώρα από τα θεωρεία. Διότι το λάθος κατά την
προσωπική µου άποψη των προηγούµενων ασφαλιστικών συστηµάτων της χώρας ήταν ότι παρέµειναν προσανατολισµένα και
προσκολληµένα στο παρόν. Τι θα κάνουµε τώρα. Πώς θα φορολογήσουµε τον Έλληνα πολίτη για να δώσουµε πιθανότατα µια
µεγαλύτερη σύνταξη ή για να βγάλουµε περισσότερους Έλληνες
και πιο γρήγορα στη σύνταξη. Αυτό, όµως, δεν είναι ασφαλιστικό
σύστηµα. Αυτό είναι ένα κακοδιαχειριζόµενο ταµείο. Και το ταµείο που λέγεται ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να µας απασχολεί
ως προς τη βιωσιµότητά του, ως προς την ευµάρειά του. Διότι
µε τον προηγούµενο νόµο, που αύξησε στους ελεύθερους επαγγελµατίες τα ασφάλιστρα, φόρτωσε στις πλάτες των ελεύθερων
επαγγελµατιών ένα ακόµα φορολογικό νοµοσχέδιο. Συνδέοντας
τα ασφάλιστρα µε το εισόδηµα, τι έκανε; Έδωσε περισσότερα
χρήµατα σε αυτό το κοινό ταµείο; Από το 2016, που ψηφίστηκε
ο προηγούµενος νόµος, µέχρι το 2017 η απώλεια εσόδων από
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και µόνο, ασφαλιστικών εσόδων, ασφαλίστρων, έφτασε το υπέρογκο ποσό των 420 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ήταν σε απολύτως λάθος
κατεύθυνση το ασφαλιστικό σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι το ασφαλιστικό σύστηµα που µας
φέρνετε εδώ δεν συνιστά καµµιά µεγάλη επανάσταση. Είναι,
όµως, η επανάσταση του αυτονόητου: Όσο περισσότερο δουλεύεις, εργάζεσαι, τόσο περισσότερη σύνταξη θα παίρνεις. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει πιο δίκαιη αρχή από αυτή.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, ευνοείτε κάποιους. Αλλά ας δούµε
ποιους ευνοεί το ασφαλιστικό σύστηµα που εισηγείται σήµερα ο
κ. Βρούτσης.
Δεν ευνοεί τους νέους; Έχουµε υποστεί αυτή την τεράστια
αφαίµαξη εγκεφάλου τα τελευταία χρόνια. Φεύγουν τα παιδιά
µας για το εξωτερικό και δεν ξέρουµε αν θα γυρίσουν. Τους λέει:
«Μειωµένα ασφάλιστρα για πέντε χρόνια, για να κάνεις το ξεκίνηµά σου, είτε είσαι επιστήµονας είτε είσαι ελεύθερος επαγγελµατίας». Τι έλεγε το προηγούµενο ασφαλιστικό σύστηµα του κ.
Κατρούγκαλου; «Ναι µεν σου µειώνω τα ασφάλιστρα τα πέντε
πρώτα χρόνια, αλλά πρέπει να επιστρέψεις αυτές τις µειώσεις».
Δηλαδή, µόλις αρχίσεις να περπατάς, να δηµιουργείσαι, να είσαι
σε µια ικανή θέση, πρέπει τα βάρη του παρελθόντος να σε κυνηγάνε και να σε γυρίζουν πάλι πίσω. Αυτό δεν ήταν µια µεµψίµοιρη, µια στενόµυαλη, µια µίζερη αντιµετώπιση των νέων
ανθρώπων µια τέτοια εποχή;
Έρχεται να το θεραπεύσει, λοιπόν, αυτό το νέο ασφαλιστικό
σύστηµα. Και λέει: «Απλά σε βοηθάω να ξεκινήσεις. Δεν σου
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ζητάω πίσω τη βοήθεια που οφείλω να σου δώσω ως πολιτεία».
Δεν είναι µια ειδοποιός διαφορά των δύο συστηµάτων αυτή και
µόνο;
Ποιους άλλους βοηθάει –ευνοεί, αν θέλετε- το ασφαλιστικό
σύστηµα; Ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες, γιατρούς,
δικηγόρους, µηχανικούς, τεχνίτες, εµπόρους, αγρότες. Ποιοι
είναι όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν είναι αυτοί
που µας πληρώνουν όλους; Δεν είναι αυτοί που παράγουν µέσα
στην αναδουλειά και µέσα στην ασφάλεια; Που αν δεν φορολογηθούν αυτοί, η µηχανή του κράτους δεν δουλεύει; Δεν είναι
αυτοί που παράγουν τους φόρους για όλους µας, για τις απολαβές όλων µας; Πρέπει να φορτώνουµε στην πλάτη τους ένα
ακόµα φορολογικό; Δεν είναι µια ειδοποιός διαφορά αυτή επίσης;
Ποιοι άλλοι ευνοούνται; Οι µισθωτοί µε τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους. Για φέτος 1%. Μια µείωση που θα συνεχιστεί µέχρι το 2023 και θα δούνε µια µικρή ελάφρυνση στις
αποδοχές τους. Οι µισθωτοί, τα µόνιµα υποζύγια. Όλοι δεν το
λέµε; Δεν το φωνάζουµε αυτό; Οι αγρότες που για να κρατήσουν
το κτήµα τους, αν δεν είχαν διάδοχη κατάσταση, για να συνεχίσουν να δουλεύουν στο κτήµα τους έπρεπε να τους παρακρατούν το 67% της πενιχρής σύνταξής τους, σύµφωνα µε τον νόµο
Κατρούγκαλου. Κι έρχεται ο σηµερινός νόµος και λέει: «Θα κρατήσετε την καλλιέργειά σας. Και δεν θα σας παρακρατούµε τη
σύνταξή σας». Η ερήµωση της υπαίθρου δεν απασχολεί κανέναν
σε αυτόν τον τόπο;
Θα µπορούσα να αναφέρω κι άλλες κατηγορίες. Όµως, νοµίζω
είναι τα σηµεία που διαφοροποιούν το τωρινό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αυτό που θα ψηφίσουµε την Πέµπτη το βράδυ, σε
σχέση µε το προηγούµενο.
Και ένα νοµοσχέδιο µπορεί να συγκριθεί µόνο µε το προηγούµενο. Πρέπει να συγκρίνουµε όµοιες εποχές και όµοια πράγµατα
και όχι να λέµε τι γινόταν πριν από δέκα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής:
Έρχεται η Αντιπολίτευση σήµερα και µας λέει: «Μα, µειώνονται
οι συντάξεις, γιατί ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει 200 εκατοµµύρια λιγότερα». Είναι όµως έτσι, έχοντας υπολογίσει την δέκατη
τρίτη σύνταξη που ήταν µία βάπτιση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ;
Δώσατε 900 εκατοµµύρια προεκλογικά πριν τις Ευρωεκλογές
και τη βαφτίσατε δέκατη τρίτη σύνταξη. Αν καταβάλλουµε µία ολόκληρη σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους είναι 2.300.000.000.
Πώς λοιπόν τα 900.000.000 ήρθατε και τα βαφτίσατε δέκατη τρίτη
σύνταξη; Και σας διαφεύγει ότι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο πλέον
προβλέπει 0,5% επί του ΑΕΠ κάθε χρόνο ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Αυτό είναι ένα δισεκατοµµύριο που
όσο περνούν τα χρόνια θα διευρύνεται. Και αυτό συµβάλλει στη
βιωσιµότητα και στην ευµάρεια του συστήµατος. Τι βολικοί λογαριασµοί είναι αυτοί που κάνει η Αντιπολίτευση;
Εγώ θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό, γιατί ένα νοµοσχέδιο τέτοιου είδους, όπως το ασφαλιστικό, δεν µπορεί να ευνοεί τους
πάντες. Μας αρκεί επί του παρόντος ότι δεν αδικεί κανέναν. Και
είναι ένα νοµοσχέδιο που κοιτάζει στο µέλλον και βλέπει στα
µάτια τη νέα γενιά και της στέλνει το µήνυµα ότι έρχονται καλύτερες µέρες και στον τόπο µας, στην Ελλάδα µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση.
Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο κ. Λογιάδης, ο κ. Μπαρτζώκας, ο κ.
Καµίνης και ο κ. Καββαδάς.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κάτι συµβαίνει
στο βασίλειο της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Μόλις πριν δέκα µέρες, σε µία παρέµβαση του Προέδρου της
Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, για τις συντάξεις
των Βορειοηπειρωτών και των Ελληνοποντίων, ο κύριος Πρωθυπουργός σηκώθηκε -εδώ ήταν- και υποσχέθηκε ότι θα λυθεί το
ζήτηµα.
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Ξαφνικά, βλέπουµε ότι δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για συντάξεις των ανθρώπων αυτών. Γιατί; Δύο πράγµατα συµβαίνουν. Και
σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το δείτε, γιατί είναι πολύ σοβαρά
τα πράγµατα. Ή ο Πρωθυπουργός δεν ασκεί χρέη Πρωθυπουργού πλέον ή εσείς είστε ο εν δυνάµει Πρωθυπουργός. Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ µου. Παρ’ όλη την εκτίµησή που σας έχω, δεν
γίνεται. Φαίνεται είστε εν δυνάµει Πρωθυπουργός. Κάνετε ό,τι
θέλετε. Αυτό είναι ένα θέµα, το οποίο πρέπει να το λύσετε, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας.
Χειροκροτάτε τώρα για ένα ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο το
ονοµάζετε «ασφαλιστική µεταρρύθµιση», κύριε Υπουργέ. Θα
ήθελα να σας πάω µερικά χρόνια πίσω για να δείτε πόσες φορές
ακούστηκε αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Εγώ θέλω να ρωτήσω όµως ένα πράγµα: Κοιτάζοντας στα µάτια
τον ελληνικό λαό πρέπει να πείτε –και να πούµε όλοι, κύριε Μπουκώρο, που είπατε προηγουµένως ότι έχει πάρα πολύ µεγάλη βιωσιµότητα αυτό το ασφαλιστικό- πού πήγαν τα λεφτά των Ελλήνων
εργαζοµένων, των συνταξιούχων των σηµερινών, όταν το 2000 τα
ασφαλιστικά ταµεία ήταν εύρωστα και καταστράφηκαν σε πρώτη
φάση µε αυτή την ηλιθιότητα τότε του Χρηµατιστηρίου. Θυµάστε
πάρα πολύ καλά την εταιρεία «ΔΕΚΑ» και πώς µοίραζε τα λεφτά
και τα έβαζε στο Χρηµατιστήριο και τα έσπρωχνε.
Ερχόµαστε στα αµαρτωλά οµόλογα του 2007. Ή µήπως δεν
το θυµόµαστε και αυτό. Ερχόµαστε στο PSI. Δισεκατοµµύρια
έχασαν τα ασφαλιστικά ταµεία. Και έρχεστε τώρα να πείτε ότι ξεκινάµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα από την αρχή. Και τα λεφτά των
Ελλήνων συνταξιούχων πήγαν περίπατο. Από ποιο πράγµα; Από
τις εγκληµατικές πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Ήρθαµε να συζητήσουµε σήµερα το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο,
το οποίο είναι συνέχεια του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, αυτού
που άθλιου κατασκευάσµατος του κ. Κατρούγκαλου. Φωνάζατε
τότε ότι είναι έγκληµα αυτό που κάνει ο κ. Κατρούγκαλος και ότι
χάνουν λεφτά οι συνταξιούχοι.
Πείτε µας, εκτός από αυτό, το οποίο επηρεάζει το σηµερινό
ασφαλιστικό σύστηµα και το οποίο είναι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και κάνα - δυο µικροδιορθώσεις, ποιες
άλλες κυρίες κατηγορίες µπορεί να έρθει και να πει «εγώ έλυσα
τα προβλήµατα για τα επόµενα πενήντα χρόνια που λέτε».
Την ίδια στιγµή που εµείς µιλάµε για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που καίει όλο τον ελληνικό λαό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συµπατριώτες µας στα νησιά υποφέρουν. Και άκουσα την
κ. Λιακούλη µε θλίψη να παραποιεί αυτό, το οποίο είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προηγουµένως, ο κ. Βελόπουλος για
τα ληγµένα χηµικά. Δεν φτάνει ότι πέφτουν χηµικά είναι και ληγµένα. Είναι του 1981. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταστρέφετε τη
χώρα. Καταστρέφετε την Ελλάδα. Γίνεται µάχη σώµα µε σώµα
στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έδερνε τους ανθρώπους, οι οποίοι φώναζαν ότι η
Συµφωνία των Πρεσπών είναι άθλια. Έρχεται τώρα η Νέα Δηµοκρατία να δέρνει τους Έλληνες των ακριτικών νησιών, γιατί θέλουν πίσω τα νησιά τους, θέλουν πίσω τη ζωή τους. Αυτή είναι η
κατάσταση.
Το νοµοσχέδιο, όπως είπα, είναι κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση
ίδιο µε αυτό του νόµου Κατρούγκαλου, εκτός από ορισµένα θέµατα. Και θα πω και τα παραµύθια, τα οποία περνάτε, κύριε
Υπουργέ, λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι όλα πηγαίνουν πρίµα.
Είδατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πουθενά κανένα δηµόσιο κοινωνικό, ασφαλιστικό σύστηµα δίκαιο και αξιοπρεπές για
τον ελληνικό λαό, τον Έλληνα συνταξιούχο που έχει πληρώσει
µέχρι τώρα έναν σκασµό λεφτά και έρχεστε στο τέλος και του
λες «πάρε ένα ξεροκόµµατο»; Είναι δυνατό να ζήσει ένας άνθρωπος µε 380 ευρώ; Πώς θα ζήσει ένας συνταξιούχος;
Είχατε πει για τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Την είχατε ψηφίσει.
Τώρα, λέτε ότι ήταν επίδοµα. Όταν ψηφίζατε, έλεγε «δέκατη
τρίτη σύνταξη». Πού είναι αυτή; Πού πήγε αυτή; Την ξεχάσατε
και αυτή.
Μήπως ξέρετε, ποιος είναι ο χαµηλός µισθός στις χώρες, οι
οποίες µας κουνούν το δάχτυλο; Τα είπε χθες και ο εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Τα είπε και ο δικός µας,
ο κ. Βιλιάρδος. Δεν µπορείτε, όµως να το καταλάβετε. Όταν η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γερµανία έχει χαµηλότερο µισθό 1370 ευρώ, όταν η Γαλλία έχει
το ίδιο, όταν το Λουξεµβούργο έχει χαµηλότερο µισθό στα 1780
ευρώ, στα 1800 ευρώ και εµείς είµαστε µε 480 ευρώ, µε 500
ευρώ είναι δυνατόν να µπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος και να
προγραµµατίσει τη ζωή του; Θα µπορέσει να παντρευτεί ο νέος;
Τι θα κάνει; Τι θα πρωτοπληρώσει µε 500 ευρώ και µε άλλα 500
ευρώ –λέω εγώ- που θα παίρνει η γυναίκα του; Με 700 ευρώ και
700 ευρώ, τι θα πρωτοπληρώσει; Θα πληρώσει το ενοίκιο και
όλους αυτούς τους φόρους που έχετε βάλει;
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας πω για ορισµένα
πράγµατα. Μας λέτε παραµύθια. Ούτε το 10%, κύριε Υπουργέ,
δεν παίρνει αύξηση. Και το ξέρετε πολύ καλά. Μιλήσατε για
εκατό, εκατόν πενήντα χιλιάδες. Είναι δυόµισι εκατοµµύρια οι
συνταξιούχοι.
Όσοι, δε, παίρνουν µια µικρή διαφορά, αυτή τρώγεται αµέσως
από την προσωπική διαφορά του πανούργου Κατρούγκουλου.
Διότι αυτό έκανε ο πανούργος ο Κατρούγκαλος. Έβαλε µέσα σε
ένα κουτάκι, σε µια παρένθεση ένα νούµερα µε τυχαίο υπολογισµό. Έκανε έναν υπολογισµό µε έναν λογάριθµο, ο οποίος ήρθε
εκείνη τη στιγµή στο µυαλό κάποιων. Και όπως λέτε τώρα ότι
έχτε δυο αναλογιστικές µελέτες και αυτός µας έλεγε τότε ότι
ήρθαν αναλογιστικές µελέτες από τα πανεπιστήµια της Ιταλίας
και δεν ξέρω και από πού αλλού. Αυτά είναι παραµύθια της Χαλιµάς.
Συµφωνούµε ότι έχετε δύο αναλογιστικές µελέτες. Εγώ προσωπικά τις είδα και τις διάβασα. Αυτές, όµως, είναι προσαρµοσµένες στα νυν δεδοµένα, κύριε Υπουργέ.
Το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών θα έχει αύξηση στις
ασφαλιστικές του εισφορές. Η κατώτατη εισφορά από 185 ευρώ
πάει στα 220 ευρώ. Άρα, λοιπόν, µειώνονται και αυτών. Και βέβαια λέτε ότι θα είναι µέχρι το 2070.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε το εξής: Ξέρετε πολύ καλά ότι τα έσοδα στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι από τρεις πηγές: κρατική χρηµατοδότηση, εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών και
αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών
ταµείων. Για τα δύο πρώτα µίλησαν οι προηγούµενοι.
Θέλω να ρωτήσω πού πήγαν η ακίνητη και κινητή περιουσία
των ασφαλιστικών ταµείων όταν τα διαλύσατε, όχι µόνο εσείς,
αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξατε έναν ΕΦΚΑ, έναν γίγαντα µε πήλινα πόδια και βάζετε και το «e» µπροστά και γίνεται e-ΕΦΚΑ;
Μπορείτε να τον ονοµάσετε όπως θέλετε. Πού πήγε η περιουσία
των ασφαλιστικών ταµείων;
Η ακίνητη πήγε στο ΤΑΙΠΕΔ. Χιλιάδες ακίνητα των ασφαλιστικών ταµείων πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, λοιπόν, τα λεφτά των εργαζοµένων από το 1950 µέχρι σήµερα έχουν εξαφανιστεί. Άλλα
έχουν γίνει ΤΑΙΠΕΔ και είναι έτοιµα να τα πάρουν οι δανειστές
να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Η κινητή περιουσία 36 δισεκατοµµύρια
ήταν το 2009, τα χρήµατα που ήταν στα ασφαλιστικά ταµεία. Πού
είναι τώρα; Πόσα λεφτά υπάρχουν τώρα; Μπορεί να µας πει κάποιος, κύριε Υπουργέ; Θα ήθελα µια απάντηση για τα λεφτά, την
κινητή και ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως ξέρετε, ο εκάστοτε Προεδρεύων υπογράφει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων
και επειδή έτυχε και προήδρευα όταν έτυχε και υπήρχε επίκαιρη
ερώτηση από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, νοµίζω του κ. Κατσώτη
προς τον κ. Βρούτση, σχετικά µε τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών, η απάντηση του κ. Βρούτση ήταν απολύτως σαφής ότι
είναι δίκαιο αίτηµα και θα ικανοποιηθεί µε λύση που πιστεύω ότι
θα την ψηφίσουµε όλοι. Τον ερώτησα εγώ από µικροφώνου να
µας πει το χρονοδιάγραµµα και ο κ. Βρούτσης είπε: «Τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου».
Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την θέληση της Κυβέρνησης
να λυθεί αυτό το θέµα, χωρίς να πει χρονοδιάγραµµα, διότι προφανώς είχε συνεννοηθεί µε τον Υπουργό του και ισχύει αυτό που
είπε ο κ. Βρούτσης.
Κι επειδή πριν υπογράψω τα Πρακτικά, τα διαβάζω, γι’ αυτό
και το θυµήθηκα.
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Ο κ. Λογιάδης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια ηµέρα
ντροπής και λύπης εδώ να µιλάµε για το ασφαλιστικό ως σύστηµα αναγνώρισης πανανθρώπινης και διαχρονικής αξίας, όταν
στη Λέσβο και στη Χίο βλέπουµε τι γίνεται µε το τεράστιο πρόβληµα των προσφύγων.
Παγκοσµίως τα συνταξιοδοτικά ταµεία θα εµφανίζουν µία
τρύπα περίπου 16 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων έως το 2050. Μια
µελέτη, την οποία έχουν συντάξει µεταξύ άλλων ο Μαρκ Κάρνεϊ,
διοικητής της τράπεζας της Αγγλίας, ο Λόρενς Σάµερς, ο Τίµοθι
Γκάιτνερ, πρώην Υπουργοί Οικονοµικών της Αµερικής, ο Γερµανός συντηρητικός Άξελ Βέµπερ, προτείνει να δοθούν κίνητρα σε
όσους θέλουν και µπορούν να παραµείνουν και να παρατείνουν
τον εργασιακό βίο. Εσείς, κύριε Υπουργέ, µε το νοµοσχέδιο σας
κάνετε ακριβώς το αντίθετο.
Για ποιο συνταξιοδοτικό, όµως, µιλάµε, όταν βλέπω ότι στη
Γερµανία αυτή τη στιγµή πάνω από τρία εκατοµµύρια διακόσιες
χιλιάδες Γερµανοί συνταξιούχοι δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
στο κόστος ζωής εκεί και αναζητούν χώρες µε χαµηλότερο κόστος ζωής για να ζήσουν τα τελευταία χρόνια ζωής τους; Το σύστηµα τους διώχνει και όλοι γνωρίζαµε το δυνατό κοινωνικό
κράτος της Γερµανίας. Εκεί έχει οδηγήσει η πανευρωπαϊκή λιτότητα µε καταστροφικές συνέπειες.
Εάν δεν αλλάξει αυτό ριζικά, όπως αγωνιζόµαστε εµείς στο
DIEM25, στο Πανευρωπαϊκό Κίνηµα και το ΜέΡα25 εδώ στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να λυθεί και το συνταξιοδοτικό να αλλάξει
ριζικά, αυτό που είχα πει τότε στον Γιάνη Βαρουφάκη ως
Υπουργό Οικονοµικών: «Μην πληρώσετε τις συντάξεις, για να
πληρώσετε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».
Στον κρατικό προϋπολογισµό που ψηφίσαµε προβλέπονται
220 εκατοµµύρια λιγότερα για τις συντάξεις από το 2019 ως το
2020. Άρα λιγότερο διαθέσιµο εισόδηµα, όταν µάλιστα γνωρίζουµε ότι οι συνταξιούχοι, έστω και µε τα λίγα αυτά ψίχουλα στηρίζουν τα νεότερα άνεργα µέλη των οικογενειών τους.
Για τα ποσοστά αποπληρωµής που λέτε πώς αυξάνετε, ποιος
θα έχει εργαστεί σαράντα χρόνια σήµερα, όταν πλέον ισχύει η
µερική απασχόληση, η τετράωρη εργασία, η σύµβαση µιας
µέρας; Πόσο εύκολο και δυνατόν είναι να έχει κάποιος εργαζόµενος εννιά χιλιάδες µέρες ασφάλισης, λαµβανοµένης υπ’ όψιν
επίσης της υπάρξεως µεγάλης ανεργίας;
Οι βόµβες στα θεµέλια του ασφαλιστικού είναι πολλές: Υπογεννητικότητα, ανεργία, χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, απαξίωση
της εργασίας, υπερφορολόγηση, αύξηση του προσδόκιµου
ζωής, χαµηλοί µισθοί, διαφθορά, αποεπένδυση στην οικονοµία
και βεβαίως τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Ασφαλώς και το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί από την κυβερνητική
πλειοψηφία, η οποία, όµως, απέχει πολύ να είναι και κοινωνική
πλειοψηφία. Δοµικά νοµοσχέδια, όπως το σηµερινό, που διατρέχουν µακροχρόνια την κοινωνία και αφορούν όλους, πρέπει να
τυγχάνουν διαφορετικής συνεννόησης, εθνικής συνεννόησης θα
τόνιζα.
Η Νέα Δηµοκρατία µε σχεδόν το 40% αυτών που ψήφισαν, νοµοθετεί για το σύνολο της κοινωνίας. Το σύστηµα δεν είναι αναλογικό και δίκαιο. Γι’ αυτό, όταν κάποια στιγµή αλλάξει η
κυβέρνηση, άντε πάλι από την αρχή. Αυτό, όµως, δεν εµπεδώνει
στην πολιτική και στον πολίτη την µονιµότητα, τη σοβαρότητα
και τη διαχρονικότητα της ασφάλειας.
Ο κ. Στασινός ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας είχε αναφέρει στην επιτροπή να µην αλλάζει κάθε δύο χρόνια ο νόµος, ότι υπάρχει µια ανησυχία στον υπολογισµό των
συντάξεων, ότι οι συνάδελφοί του δεν πιστεύουν αυτοί που είναι
κάτω των σαράντα πέντε ετών ότι κάποτε θα πάρουν σύνταξη,
άρα θα επιλέξουν χαµηλότερα κλιµάκια.
Και ο κ. Καβαθάς από τη ΓΣΕΒΕΕ είχε πει ότι τον πυρήνα του
ασφαλιστικού πρέπει να αποτελεί η ανάκαµψη της εµπιστοσύνης
των εργαζοµένων στο ασφαλιστικό σύστηµα. Τι εµπιστοσύνη,
όµως, µπορεί πλέον να έχει ο πολίτης, όταν το κράτος του έχει
πετσοκόψει, αποµειώσει τη σύνταξή, ευτελίζει τη δυνατότητα
αξιοπρεπούς διαβίωσης των τελευταίων ετών της ζωής του, µετά
από κόπους τόσων ετών εργασίας; Καµµία εµπιστοσύνη!
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Η εµπιστοσύνη, όµως, είναι η βάση της κοινωνίας. Όταν το
κράτος έχει υφαρπάξει τα κεφάλαια των συνταξιοδοτικών ταµείων, τι εµπιστοσύνη µπορεί να έχει ο εργαζόµενος στο κράτος,
κύριε Υπουργέ;
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 25%,
οι συνταξιούχοι υπέστησαν µειώσεις αθροιστικά µεγαλύτερες
από το 50%. Ενώ ταυτόχρονα, είναι γνωστό, όπως είπα, ότι στηρίζουν τα άνεργα παιδιά τους ή και τα εγγόνια τους. Αυτοί αποτελούν τον αδύναµο κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας.
Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε ρητά δεσµευτεί τον Αύγουστο
του 2018 και τον Φεβρουάριο του 2019 να καταργήσει τον νόµο
Κατρούγκαλου. Αντιθέτως, όµως, τον παγιώνει. Το νοµοσχέδιο
είναι γνήσιο τέκνο των µνηµονίων και ισχυροποιεί τον νόµο Κατρούγκαλου.
Θα διαβάσω κάποιο απόσπασµα από τη ΓΣΕΒΕΕ. «Το Υπουργείο Εργασίας κατέληξε στην επιλογή της επιστροφής στο µοντέλο των ασφαλιστικών κλάσεων - κατηγοριών µε την ειδοποιό
διαφορά της ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας
από τον ασφαλισµένο».
Με το νέο σύστηµα εισφορών που προτείνεται καταργείται η
µέχρι πρότινος σύνδεση της εισφοράς µε το εισόδηµα. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η σύνδεση της εισφοράς µε το εισόδηµα εξασφαλίζει καλύτερες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο και
αναλογικό ασφαλιστικό σύστηµα. Το µοντέλο ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελκυστικό ιδίως για τα µεσαία και µεγάλα εισοδήµατα. Αυτό αποτελεί στοιχείο
στρέβλωσης του ανταγωνισµού υπέρ των µεγαλύτερων εισοδηµάτων.
Αυτοί που θα µπορούσαν να επιλέξουν υψηλή συµµετοχή στα
ασφάλιστρα, θα το κάνουν ιδιωτικά ταµεία και όχι προς το κράτος. Άρα θα δούµε µια περαιτέρω ιδιωτικοποίηση από την πίσω
πόρτα του ασφαλιστικού.
Πρέπει να δοθεί ειδική µέριµνα στους συνανθρώπους µας µε
αναπηρία, όχι µόνο γιατί το κόστος διαβίωσης τους είναι πολλαπλάσιο των άλλων πολιτών, όχι µόνο διότι αυτή η οµάδα έχει το
µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας της τάξης του 92%, αλλά πάνω
από όλα γιατί µια κοινωνία διακρίνεται από την µέριµνα και την
φροντίδα που δίνει στους ασθενέστερους.
Και άκουσον - άκουσον ο ανάπηρος ο οποίος είναι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ, εάν παντρεύτηκαν, χάνει το παραπληγικό επίδοµα και εάν χωρίσει, δεν του το επιστρέφουν. Τον αφήνουν
χωρίς επίδοµα. Αυτή η λογική και η δικαιοσύνη του συστήµατος
σας.
Επίσης, για τους µεταλλωρύχους. Ποιος µεταλλωρύχος µπορεί να εργαστεί πάνω από σαράντα χρόνια κάτω από τη γη; Το
νέο συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι άνισο, τοξικό και ταξικό.
Όσοι δεν κατόρθωσαν να εργαστούν για µια επαρκή σειρά
ετών και µε υψηλές αποδοχές, είναι καταδικασµένοι σε χαµηλή
σύνταξη. Ποια κοινωνική οµάδα, ποιος ασφαλισµένος, ποιος συνταξιούχος είναι σήµερα κατ’ ελάχιστο ευχαριστηµένος;
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ο συνταξιούχος είναι ο αδύναµος κρίκος της κοινωνικής αλυσίδας. Μια κοινωνία είναι σαν
ένα δίχτυ και το δίχτυ αντέχει όσο ο ασθενέστερος κρίκος του.
Αυτόν τον κρίκο πρέπει να βοηθήσουµε, να του συµπαρασταθούµε. Αυτοί είναι οι αδικηµένοι που είδαν ότι τους µειώθηκαν
ξαφνικά, άδικα και ανήθικα οι πενιχρές συντάξεις, χωρίς να µπορούν να αντιδράσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε το συνάδελφο από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Μπαρτζώκα Αναστάσιο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να
ξεκινήσω, δίνοντας τα συγχαρητήρια στον κ. Βρούτση, αλλά και
στο επιτελείο του, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάµε τους ανθρώπους που πραγµατικά συνεισφέρουν σε αυτό το σηµαντικό έργο.
Σας αξίζουν συγχαρητήρια όχι µόνο για τις θετικές διατάξεις και
για το δίκαιο και αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτής της µεταρρύθµισης, αλλά και γιατί, επιτέλους, αποκαθίσταται η έννοια της
λέξης «µεταρρύθµιση».
Κατά την προηγούµενη δεκαετία της οικονοµικής κρίσης η µε-
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ταρρύθµιση έχασε το νόηµα της και το θετικό δηλούµενό της.
Συνδέθηκε µόνο µε τις περικοπές εισοδήµατος, µε τις µειώσεις
στις συντάξεις και µε την επιβάρυνση στους όρους διαβίωσης
των Ελλήνων πολιτών.
«Μεταρρύθµιση» σηµαίνει µεταβολή της δοµής ενός µηχανισµού µε στόχο τη ριζική αναµόρφωση του. Και µε το νέο ασφαλιστικό µπορεί να γίνεται λόγος για πραγµατικές τοµές που
διασφαλίζουν τις βασικές αρχές που πρέπει να υπηρετεί ένα
ασφαλιστικό σύστηµα, τη βιωσιµότητα, τη δικαιοσύνη, την ανταποδοτικότητα και την ασφάλεια.
Αναφέρθηκε πολλές φορές στην επιτροπή που επεξεργάστηκε
το παρόν νοµοσχέδιο, ότι για πρώτη φορά συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη. Υπάρχει, λοιπόν, η επιστηµονική τεκµηρίωση
ότι το ασφαλιστικό σύστηµα δεν κινδυνεύει να τιναχθεί στον
αέρα τα επόµενα χρόνια. Η προσπάθεια για εθνική ανάταξη δεν
θα σέρνεται υπό την απειλή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού
συστήµατος.
Το αναφέρω, όµως, και για έναν άλλο λόγο. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εγκάλεσε τη Νέα Δηµοκρατία, ότι δεν σέβεται τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα συµβούλευα, λοιπόν, τους συναδέλφους να είναι πιο προσεκτικοί µε το ήθος της γλώσσας που
χρησιµοποιούν, ιδιαίτερα από τη στιγµή που σχεδόν πέντε χρόνια
µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου, µας έγιναν υποδείξεις να συνεχίσουµε να αναζητούµε τη συνοδευτική αναλογιστική µελέτη στο διαδίκτυο.
Μιλώντας και υπό την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία,
θέλω να σχολιάσω το νοµοσχέδιο υπό το πρίσµα της αποκατάστασης της αδικίας που βιώσαµε τα προηγούµενα χρόνια.
Ένα ασφαλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργεί ως οιονεί
φορολογικό σύστηµα. Άλλο το φορολογικό, άλλο το ασφαλιστικό.
Δεν γίνεται ο ελεύθερος επαγγελµατίας, ανεξαρτήτως του κλάδου
στον οποίο δραστηριοποιείται, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του εισοδήµατός του. Εκτός του ότι αυτό είναι αντικίνητρο για την παραγωγικότητά του, όλες οι µελέτες, τις οποίες
δεν µπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση απορρίπτει, συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι αποτελεί το
µεγαλύτερο κίνητρο για φοροδιαφυγή, άρα χαµηλότερα έσοδα
στα κρατικά ταµεία και ανάγκη για επιπλέον µέτρα περικοπών.
Επίσης, η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται µε υψηλή ανταποδοτικότητα στη σύνταξη, λειτουργεί και ως παράγοντας διαφυγής του
παραγωγικού δυναµικού στο εξωτερικό. Αυτό το έχουµε ήδη
διαπιστώσει έντονα.
Χαιρετίζω, λοιπόν, το νέο ασφαλιστικό σύστηµα εισφορών,
που αποσυνδέει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές από το δηλωθέν εισόδηµα, τα χρόνια εργασίας και το ύψος του κατώτατου
µισθού.
Χαιρετίζω, επίσης, την εύνοια των µειωµένων εισφορών για
τους νεοεισερχόµενους ελεύθερους επαγγελµατίες για τα
πρώτα πέντε χρόνια, διότι έτσι έµπρακτα διευκολύνουµε το πιο
ικανό, παραγωγικό δυναµικό της χώρας να µπει στην αγορά εργασίας και να µείνει στον τόπο του.
Θέλω, επίσης, να σταθώ ιδιαίτερα στις θετικές πρόνοιες του
νοµοσχεδίου για τους αγρότες.
Καταγόµενος από την Ηµαθία, γνωρίζω πολύ καλά τόσο τη δυναµική του πρωτογενούς τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη, όσο
και τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου. Ο αποκλεισµός των
προϊόντων της Ηµαθίας από τη µεγάλη αγορά της Ρωσίας, σε
συνδυασµό µε τη δεκαετή οικονοµική κρίση, εξαθλίωσαν οικονοµικά τους αγρότες. Η υπέρµετρη φορολογία, η επιβάρυνση τους
µε ασφαλιστικές εισφορές άνευ προηγουµένου, σε συνδυασµό
µε τις αυξήσεις στα γεωργικά εφόδια, τους έχει κυριολεκτικά γονατίσει. Θεωρώ ότι η δυνατότητα για ελεύθερη επιλογή της
ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ευεργετική για αυτούς.
Θεωρώ ακόµα πιο ευεργετική τη διάταξη που προβλέπει ότι
εξαιρούνται από την περικοπή ποσοστού της σύνταξής τους σε
περίπτωση που συνεχίζουν να εργάζονται, ενώ είναι συνταξιούχοι. Διότι όπως καλά γνωρίζουµε όλοι όσοι προερχόµαστε από
αγροτικές περιοχές, όταν καλλιεργείς γη, ποτέ δεν βγαίνεις επί
της ουσίας στη σύνταξη. Ωστόσο, από αυτό το Βήµα ζητάω µεγαλύτερη µέριµνα για τον αγροτικό κόσµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το σηµερινό νοµοσχέδιο, µαζί µε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα.
Ωστόσο, ο δρόµος µας είναι σίγουρα µακρύς.
Κλείνοντας, θέλω να σταθώ στη βασικότερη αρχή του ασφαλιστικού συστήµατος. Δεν είναι άλλη από την ασφάλεια. Το ελληνικό κράτος είναι αδιάσπαστο από την αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου. Και κοινωνικό κράτος σηµαίνει, εκτός από την
πρόσβαση στα δηµόσια αγαθά της υγείας και της παιδείας, τη
διασφάλιση ποιοτικής εργασίας για όλους τους Έλληνες πολίτες, καθώς και τη διασφάλιση σύνταξης, τη διασφάλιση ότι ο τωρινός συνταξιούχος και ο µελλοντικός εργαζόµενος θα έχουν τη
δυνατότητα να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Τηρώντας, λοιπόν, τη «συµφωνία δηµιουργίας» που υπογράψαµε µε τον ελληνικό λαό, η Νέα Δηµοκρατία εγγυάται, µε το
παρόν νοµοσχέδιο, ότι οι εργαζόµενοι θα πάρουν σύνταξη. Και
τηρώντας τη «συµφωνία αλήθειας» όταν προεκλογικά λέγαµε ότι
καµµιά σύνταξη δεν θα περικοπεί, ερχόµαστε και το κάνουµε
πράξη.
Καµµία, λοιπόν, σύνταξη, µε το νόµο που συζητάµε σήµερα,
αυτές τις µέρες, δεν µειώνεται. Αντίθετα, αυξάνονται οι περισσότερες και µειώνονται οι εισφορές.
Είναι χρέος µας, λοιπόν, απέναντι στις επόµενες γενιές, είναι
χρέος µας σε αυτούς που έκαναν αιµατηρές θυσίες τα τελευταία
χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε τον κ.
Καµίνη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό θέτει τρία θεµελιακά διλήµµατα που αφορούν στην κατανοµή του παραγόµενου πλούτου.
Το πρώτο είναι ανάµεσα σε αυτούς που συµµετέχουν στην παραγωγή και σε εκείνους που δεν συµµετέχουν πια, οι οποίοι,
όµως, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα επί του παραγόµενου πλούτου
µέσω των εισφορών τους κατά το παρελθόν.
Το δεύτερο δίληµµα είναι ανάµεσα στην αρχή της ανταποδοτικότητας ως αναγνώριση της έµπρακτης προσωπικής συνεισφοράς του καθενός και την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη. «Μία
κοινωνία που δεν αφήνει πίσω κανέναν» ήταν η απάντηση των ευρωπαίων σοσιαλιστών για δεκαετίες.
Το τρίτο δίληµµα αφορά τη διαχείριση του παραγόµενου πλούτου. Περιορίζεται αποκλειστικά στη διανοµή του ανάµεσα στις
διάφορες κοινωνικές οµάδες ή µέρος του επιστρέφει ως επανεπένδυση και δηµιουργία νέου πλούτου;
Δεν µπορείς, όµως, να µιλήσεις για το ασφαλιστικό, αν δεν
έχεις θίξει προηγουµένως το δηµογραφικό, την ανάπτυξη και το
πολιτικό σύστηµα.
Ξεκινώ από το πολιτικό σύστηµα µε δύο παραδείγµατα:
Το πρώτο: Ο λεγόµενος νόµος Γιαννίτση περιείχε ρυθµίσεις
ευνοϊκότερες από αυτές που συζητάµε σήµερα. Η κοινωνία,
όµως, θεωρούσε ότι τα πράγµατα θα εξελίσσονταν γραµµικά.
Και αυτή την κοινωνία την άφησε ακαθοδήγητη το πολιτικό σύστηµα, γιατί φοβήθηκε να αποκαλύψει την αλήθεια.
Το δεύτερο παράδειγµα: Δέκα χρόνια µετά την ατελέσφορη
απόπειρα Γιαννίτση «σκάει» η οικονοµική κρίση. Το πολιτικό σύστηµα όχι µόνο δεν καταφέρνει να συνεννοηθεί στα βασικά, αλλά
οδηγεί τη χώρα στα άκρα. Μαζικές συνταξιοδοτήσεις µας οδηγούν στο εξής φαινόµενο: Ενώ η συνταξιοδοτική δαπάνη το 2009
βρισκόταν στα 31 δισεκατοµµύρια, το 2012, παρόλες τις τεράστιες περικοπές στις συντάξεις, την κατάργηση της δέκατη τρίτη
και δέκατης τέταρτης σύνταξης, τις συντάξεις στα όρια της πείνας, η συνταξιοδοτική δαπάνη αυξήθηκε και πήγε στα 34 δισεκατοµµύρια.
Το δηµογραφικό: Το 1975 ο λόγος µεταξύ εργαζοµένων - συνταξιούχων ήταν 3,66, δηλαδή 3,66 εργαζόµενοι αντιστοιχούσαν
σε έναν συνταξιούχο. Το 2018 είχε κατέβει στο 1,3. Ο πληθυσµός, σύµφωνα µε τη EUROSTAT, το 2070 θα έχει µειωθεί στα
οκτώµισι εκατοµµύρια, αλλά και το 1/3 του πληθυσµού, ή πολύ
περισσότερο, θα βρίσκεται στην τρίτη ηλικία, ενώ η Ελλάδα κατέχει τη χαµηλότερη, σχεδόν, θέση στο ποσοστό των νέων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ποια στοιχεία έχουµε; Μια αναλογία εργαζοµένων προς συνταξιούχους που τείνει στο ένα προς ένα, µια συνταξιοδοτική δαπάνη που αγγίζει το ένα πέµπτο του ΑΕΠ, µια κοινωνία που
συνεχώς γερνάει και ο πληθυσµός µειώνεται και µία ασθενή οικονοµική ανάπτυξη. Έτσι η εξίσωση δεν πρόκειται να βγει. Η
χώρα θα συνεχίσει να κανιβαλίζει το µέλλον της και η διαγενεακή
δικαιοσύνη θα παραµείνει γράµµα κενό.
Ως προς την ανάπτυξη δεν είναι καθόλου εύκολο πράγµα και
σίγουρα όχι τόσο εύκολο όσο οι µπουλντόζες που µπαίνουν στο
Ελληνικό. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η ανάπτυξη όταν είµαστε ουραγοί σε ξένες επενδύσεις, που πολλές από αυτές δεν δηµιουργούν καν θέσεις εργασίας. Και σίγουρα δεν θα έχουµε ανάπτυξη
όταν οι αλλαγές στη δικαιοσύνη, όπως είναι η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή, η επιτάχυνση της δίκης, η διαµεσολάβηση που θεσπίστηκε, αλλά καρκινοβατεί και ο µεγάλος αντίπαλος κάθε
επένδυσης, δηλαδή η δηµόσια διοίκηση, υστερούν απελπιστικά.
Όµως, όλα αυτά που επηρεάζουν τις επενδύσεις υποβαθµίζονται από το ίδιο το πολιτικό σύστηµα, που δεν τολµάει ακόµα
να αναµετρηθεί µε τον εαυτό του. Αποτελεί αυτό που έχουµε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο µεταρρύθµισης; Αρκεί µόνο η γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μην έχουµε καµία αυταπάτη,
δεν πρόκειται για κάτι ριζικά καινούργιο. Μας το λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μας λέει κατά λέξη ότι έχει διατηρήσει τον
κορµό του νόµου Κατρούγκαλου και έχει προχωρήσει σε επουσιώδεις αλλαγές.
Το νοµοσχέδιο αποδυναµώνει επίσης τον χαρακτήρα της αλληλεγγύης. Οι συντελεστές αναπλήρωσης µένουν ως έχουν
µέχρι τα τριάντα συντάξιµα έτη και αυξάνονται για πάνω από τα
τριάντα. Κατανοώ το σκεπτικό της παροχής κινήτρου για την παραµονή στην εργασία, όµως περιέχει δύο δοµικά προβλήµατα.
Το πρώτο είναι ότι δεν σταθµίζει στον βαθµό που πρέπει την
αλληλεγγύη για τους χαµηλοσυνταξιούχους. Αν θα έπρεπε να
ζυγίσουµε –εγώ τουλάχιστον θα το έκανα- ανάµεσα στην αύξηση
µιας σύνταξης των 1.000 ή 1.500 ευρώ, µια αύξηση της τάξης
των 80 ή 100 ευρώ το µήνα, ή µια ανάλογη αύξηση σε συντάξεις
των 450 ευρώ το µήνα, θα επέλεγα το δεύτερο. Γιατί στα 450
ευρώ δοκιµάζεται πια η αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Το δεύτερο είναι ότι δεν σταθµίζει την αλληλεγγύη απέναντι στις
γενιές που έρχονται. Πιστεύει κανείς ειλικρινά σήµερα ότι µε την
ανεργία που υπάρχει στους νέους, που είχε ξεπεράσει στα χρόνια
της κρίσης ακόµα και το 50%, θα µπορέσουν οι σηµερινοί νέοι να
συµπληρώσουν σαράντα συντάξιµα χρόνια ώστε να έχουν ικανοποιητικά ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξεις τους;
Με το άρθρο 27 στην παράγραφο 1 τι λέµε στους νέους; Διαβάζουν ότι, αν είσαι συνταξιούχος άνω των εξήντα δύο ετών και
αναλάβεις εργασία στο δηµόσιο, λαµβάνεις κανονικά ολόκληρη
την αποζηµίωσή σου και ολόκληρη τη σύνταξη.
Με άλλα λόγια αυτό που λέµε στη νέα γενιά είναι το εξής: µπορείς να γίνεις άνετα διοικητής νοσοκοµείου στα ογδόντα δύο σου
µε κοµµατική επιλογή µε µισθό και σύνταξη. Αν είσαι, όµως, είκοσι πέντε χρονών θα εργαστείς για 500 ευρώ ή στην καλύτερη
περίπτωση για 700 ή 800 για ένα απροσδιόριστο µέλλον.
Πάµε για διαχείριση της φτώχειας ή θα βρούµε νέους πόρους.
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο για άντληση νέων πόρων.
Αναπαράγουµε ένα µοντέλο που κατατρώει τις σάρκες µας, που
δηµιουργεί κοινωνικούς αυτοµατισµούς, που επιστρέφει τον παραγόµενο πλούτο µε τον µικρότερο κοινωνικό συντελεστή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε αυτές τις µέρες ένα
ζήτηµα που έφτασε να µας κοστίζει µέχρι και το 17,5% περίπου
του ΑΕΠ, σχεδόν το ένα έκτο. Ανέφερα ότι το ασφαλιστικό θέτει
µεγάλα ερωτήµατα και τεράστια διλήµµατα. Είναι ερωτήµατα για
τις ιστορικές ευθύνες του πολιτικού συστήµατος, συγκρούσεις
µεταξύ κοινωνικών οµάδων, διλήµµατα για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να µείνουν στον τόπο τους, αλλά να αγωνιστούν, να δηµιουργήσουν, να κάνουν οικογένεια και καλούνται
να το κάνουν αυτό µε τους γλίσχρους µισθούς που ανέφερα.
Πρόκειται για διλήµµατα και αντιθέσεις που τέµνουν οριζόντια
και κάθετα κοινωνικές οµάδες και γενναίες και δηµιουργούν ανισότητες. Είναι µια µάχη της χώρας τελικά µε τον ίδιο τον εαυτό
της και τον διεθνή ανταγωνισµό και πρέπει να δούµε την µεγάλη
εικόνα. Θέλουµε µια χώρα µικρή και περιθωριοποιηµένη στον ευ-
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ρωπαϊκό χάρτη για τα επόµενα τριάντα, σαράντα και πενήντα
χρόνια; Θέλουµε µια χώρα γερασµένη, παραδοµένη στη µιζέρια
της αναδιανοµής των ανισοτήτων µε κριτήριο την εκλογική επιρροή διαφόρων οµάδων που αυτές θα διασφαλίζουν προνοµιακά
την προσβασιµότητα σε κλειστά συστήµατα εξουσίας; Θέλουµε
µια χώρα παρατηµένη στον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή;
Όπως παντού σήµερα έτσι και στο ασφαλιστικό χρειαζόµαστε
µια νέα κοινωνική συµφωνία που θα εµπεριέχει προφανώς στοιχεία αυτογνωσίας. Πρέπει να δούµε τι κάναµε λάθος, τι έφταιξε
για την κρίση. Αλλά κυρίως µια κοινωνική συµφωνία, που θα µιλάει για το µέλλον και για το πού θέλουµε να πάµε τη χώρα. Αυτό
περνά µέσα από µια κοινή αντίληψη στα µεγάλα, στα βασικά, στα
εθνικά θέµατα και ένα από αυτά είναι, βεβαίως, το ασφαλιστικό
και εκεί πια δεν χωρούν φτιασιδώµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καββαδάς Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία
δέκα χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο έρχεται στη Βουλή τουλάχιστον
ένα νοµοσχέδιο µε ρυθµίσεις σχετικές µε το ασφαλιστικό, τις
συντάξεις, τις εισφορές, τα ταµεία. Ιδιαίτερα µετά την εκδήλωση
της οικονοµικής κρίσης η απόλυτη ανάγκη µεταρρύθµισης του
ασφαλιστικού συστήµατος, προκειµένου αυτό να είναι τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα βιώσιµο, έγινε πιο έκδηλη από ποτέ.
Φυσικά το πρόβληµα δεν εµφανίστηκε µε την κρίση, όµως
µέσα στην κρίση υπήρξαν συνθήκες που το επιδείνωσαν, όπως
για παράδειγµα η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της µακροχρόνιας ανεργίας που µείωσαν δραµατικά τις εισφορές που τροφοδοτούσαν το ασφαλιστικό.
Μέχρι σήµερα όποτε ο πολίτης άκουγε για ασφαλιστική µεταρρύθµιση ετοιµαζόταν να σφίξει το ζωνάρι µε εξαίρεση τη σπέκουλα για την δέκατη τρίτη σύνταξη. Εκεί οι πολίτες δέχτηκαν το
επίδοµα µε χαρά, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ δέκατη τρίτη
σύνταξη γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Η υποτιθέµενη δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν ένα επίδοµα που µοίρασε πριν τις εκλογές η προηγούµενη κυβέρνηση για ψηφοθηρικούς λόγους σπαταλώντας ουσιαστικά τους διαθέσιµους
πόρους του κοινωνικού µερίσµατος και αδιαφορώντας για αυτό.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ουσιαστικά το πρώτο νοµοσχέδιο εδώ και δέκα χρόνια που δεν περιλαµβάνει καµµία µείωση
συντάξεων αντίθετα θα υπάρξουν αυξήσεις. Είναι ένα νοµοσχέδιο που εγκαθιδρύει ένα σύστηµα απονοµής συντάξεων δίκαιο,
µελετηµένο ώστε να µπορεί να λειτουργήσει µέχρι το 2070.
Είναι µελετηµένο διότι, όπως ειπώθηκε επανειληµµένα, συνοδεύεται από ειδική αναλογιστική µελέτη. Είναι δίκαιο διότι είναι
ανταποδοτικό. Όσο περισσότερο έχει δουλέψει κανείς τόσο µεγαλύτερη σύνταξη θα πάρει. Και φυσικά όσο µεγαλύτερες εισφορές έχει πληρώσει στη διάρκεια του εργασιακού βίου τόσο
καλύτερες θα είναι οι απολαβές του όταν θα συνταξιοδοτηθεί.
Τα ποσοστά των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες αποσυνδέονται από παράγοντες, όπως τα χρόνια εργασίας
και ο κατώτατος µισθός, παράγοντες άσχετοι µε τη δυνατότητα
κάθε ασφαλιζόµενου να καταβάλλει εισφορές. Δίνεται λοιπόν, η
δυνατότητα στον καθένα να επιλέξει κατηγορία αποκλειστικά και
µόνο σύµφωνα µε το τι µπορεί να πληρώνει και τι σύνταξη θέλει
να πάρει και µάλιστα µε όφελος. Διότι µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα πρώτα 10.000 ευρώ από 22% σε 9%
ο συµψηφισµός της µείωσης της φορολογίας µε τις ασφαλιστικές εισφορές θα έχει για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισµένων θετικό πρόσηµο.
Επιπλέον ειδικές κατηγορίες, όπως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι
και οι αλιείς, αλλά και οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες υπάγονται
σε ιδιαίτερα ευνοϊκότερα καθεστώτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά και πολλές άλλες διατάξεις καθιστούν το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µια τοµή στα
χρονικά του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Ωστόσο κανένα
ασφαλιστικό σύστηµα δεν θα είναι ποτέ δίκαιο αν δεν κατορθώσει να δώσει τις συντάξεις στους ασφαλισµένους από την πρώτη
ηµέρα που τις δικαιούνται.
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Το πρόβληµα είναι παλιό και γνωστό. Τα τελευταία χρόνια,
όµως, έπειτα από την πανωλεθρία του ΕΦΚΑ επί κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από την ανοργανωσιά και την προχειρότητα µε
την οποία άρχισε να λειτουργεί ο οργανισµός, βλέπουµε πρωτοφανείς καταστάσεις: ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς κύριες και επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, συντάξεις χηρείας και
επανυπολογισµοί. Τι κράτος πρόνοιας µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει, όταν περιµένουν συνταξιούχοι δύο και τρία χρόνια τις συντάξεις τους; Τι κοινωνική δικαιοσύνη είναι να έχει
δουλέψει κανείς τριάντα, τριάντα πέντε χρόνια, να πληρώνει εισφορές και να αναγκάζεται να ζητιανεύει ή στην καλύτερη περίπτωση να ζει µε την προσωρινή σύνταξη µέχρι να δεήσει το
κράτος να του βγάλει την κανονική; Αυτό είναι κατά τη γνώµη
µου το µεγάλο στοίχηµα αυτού εδώ του νοµοσχεδίου και η µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη µεταρρύθµιση η επιτάχυνση του
συστήµατος απονοµής συντάξεων.
Η Κυβέρνηση θα πολεµήσει αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας,
που γιγαντώθηκε τα προηγούµενα χρόνια σε δύο µέτωπα, πρώτον,
µε οικονοµίες κλίµακας, δηλαδή µε διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος, ώστε για παράδειγµα στις
διαδοχικές συντάξεις να µην χρειάζονται τρεις διαφορετικοί χειριστές για έναν φάκελο σύνταξης, να αρκεί ένας, που θα µπορεί µε
τα ψηφιακά µέσα του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΕΦΚΑ να τον
παρακολουθήσει από την αρχή και να τον φτάσει µέχρι τέλους.
Δεύτερον, θα το πολεµήσει µε το σύστηµα ΑΤΛΑΣ, το οποίο
µετά την 1η Ιουνίου του 2020 αναµένεται να απονείµει τις πρώτες
ψηφιακές συντάξεις και να συµβάλει στην αποσυµφόρηση του συστήµατος από τις εκκρεµούσες υποθέσεις. Εάν καταφέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην αισθάνεται ούτε ένας πολίτης
την ανάγκη να απευθυνθεί για τη σύνταξή του στα πολιτικά µας
γραφεία θα έχουµε πετύχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει
ευεργετικές ρυθµίσεις τόσο για µισθωτούς όσο και για ελεύθερους επαγγελµατίες. Για παράδειγµα, ο συντάξιµος µισθός όλων
των ασφαλισµένων υπολογίζεται µε τις αποδοχές δεκατεσσάρων
µηνών, και όχι των δώδεκα µηνών, όπως αφήνουν να εννοηθεί κάποιοι, υπηρετώντας κοµµατικές σκοπιµότητες. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, που πλήρωναν εξοντωτικές εισφορές, συνδεδεµένες
µε το εισόδηµά τους, έχουν πια δικαίωµα ελεύθερης επιλογής:
Μπορούν να διαλέξουν ασφαλιστική κατηγορία χωρίς αυτές να
συνδέονται µε τα χρόνια εργασιακού βίου. Υπάρχει πρόβλεψη ότι
οι νέοι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι µε ασφάλιση
µέχρι πέντε χρόνια θα µπορούν να καταβάλλουν 136 ευρώ τον
µήνα και να εντάσσονται στην υποκατώτατη κατηγορία εισφορών
του νέου συστήµατος.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Βρούτση, που
άκουσε τις αγωνίες των συνταξιούχων αποστράτων, των σωµάτων
ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως του τις µετέφεραν
τόσο οι ίδιοι όσο και ο κ. Δηµοσχάκης και εγώ, για όσους ήδη απασχολούνται, βελτιώνοντας την αρχική πρόταση, ώστε να ισχύσει
ο νέος νόµος µετά από δύο χρόνια, και όχι µετά από έναν όπως
προβλεπόταν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υπάρχει πλήρης διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού απαιτούνται τέσσερις
εργαζόµενοι για κάθε συνταξιούχο. Αυτή τη στιγµή η αναλογία
είναι 1,7 εργαζόµενοι για κάθε συνταξιούχο. Με αυτή την αναλογία
κανένα ασφαλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να ανταποκριθεί. Γι’ αυτό
η Κυβέρνηση, παράλληλα µε το νέο ασφαλιστικό, στηρίζει την
ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την αγορά εργασίας. Ενθαρρύνει τις
επενδύσεις και διασφαλίζει περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα κοιτώντας προς το µέλλον λαµβάνει µέτρα αντιµετώπισης του µεγάλου δηµογραφικού
προβλήµατος της χώρας. Έτσι, µε ρεαλισµό και µε κοινωνική στόχευση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρά για να κατοχυρώσει και τους εργαζόµενους και τους απόστρατους της
εργασίας, σήµερα και στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε τον
συνάδελφο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Συντυχάκη
Μανώλη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το αντιασφαλιστικό τερατούργηµα Κατρούγκαλου - Βρούτση,
που φέρνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, είναι άθλιο, ταξικό και βαθιά αντιδραστικό. Από κοινού το χτίσατε, όλοι σας, ενταφιάζοντας συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων, που µε κόπο, ιδρώτα και πολύχρονους αιµατηρούς
αγώνες κατέκτησαν. Είστε λοιπόν όλοι υπόλογοι απέναντι στον
λαό, εγκληµατείτε διαχρονικά σε βάρος εκατοµµυρίων εργαζοµένων και κυρίως της νέας γενιάς, που θα υποστεί τις µεγαλύτερες συνέπειες του αντιασφαλιστικού εγκλήµατος. Θεωρείτε
«περασµένα - ξεχασµένα» τις µειωµένες συντάξεις, την κατάργηση της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης,
τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης και για τους άντρες και
για τις γυναίκες στα εξήντα επτά έτη, τη διάσπαση της ενιαίας
σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, τα κλεµµένα αποθεµατικά.
Αλλάζετε τον τρόπο υπολογισµού των µηναίων ασφαλιστικών
εισφορών, των αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, εισάγοντας έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για όλους τους ασφαλισµένους του πρώην
ΟΑΕΕ, συν µία ειδική ασφαλιστική κατηγορία για τους νέους αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, για τα
πέντε πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.
Εµφανίζετε την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας ως ελευθερία επιλογής, ενώ πρόκειται για ελευθερία επιλογής της σφαγής
τους, που οδηγεί στην κατάργηση της αναλογικότητας, στην
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, ευνοώντας τα εισοδηµατικά ανώτερα τµήµατα. Ένας επιχειρηµατίας, για παράδειγµα,
µε 80.000 ευρώ εισόδηµα θα πληρώνει τα ίδια µε αυτοαπασχολούµενο που έχει 8.000 ευρώ εισόδηµα, θα µπορεί να επιλέξει
κατηγορία της αρεσκείας του, να απαλλαχθεί από το αχρείαστο
βάρος της εισφοράς στα ταµεία και αν θέλει µπορεί να ενταχθεί
σε πρόγραµµα ιδιωτικής ασφάλισης. Αντίθετα, όµως, τα χαµηλότερα εισοδηµατικά τµήµατα αναγκαστικά θα επιλέγουν χαµηλές εισφορές, που µόνο χαµηλές δεν είναι, όταν η κατώτερη
εισφορά ανεβαίνει στα 220 ευρώ από τα 185, άρα χαµηλές συντάξεις, είτε θα είναι χρεωµένος στα ταµεία, πράγµα που οδηγεί
στην απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Πλασάρετε την αρχή της αποδοτικότητας ως δικαιότερη, δηλαδή ό,τι δίνεις παίρνεις. Είναι βαθύτατα αντιδραστική, απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση που έχει να συνεισφέρει στη
σύνταξη και να καλύπτει εξ ολοκλήρου την υγεία και πρόνοια των
ασφαλισµένων όσο και τις µεγάλες επιχειρήσεις, εξαφανίζοντας
πλήρως τις παροχές, ακυρώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Πλήγµα επίσης θα δεχθεί και η προαιρετική ένταξη στο σύστηµα επικουρικής ασφάλισης και το δικαίωµα στην αξιοπρεπή
σύνταξη, η οποία κατακερµατίζεται και µετατρέπεται σε ατοµικό
τζογάρισµα, µε τη δραστική µείωση εθνικής και ανταποδοτικής
σύνταξης. Δεν διασφαλίζονται µε τίποτα οι υποχρεωτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, έχοντας υπ’ όψιν την κλοπή πάνω από 200 δισεκατοµµύρια ευρώ, κλοπή φαραωνικών διαστάσεων των
αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, µε τις συνεχείς µειώσεις συντάξεων και τις υψηλές εισφορές υπέρ υγείας. Διαρκής,
επαναλαµβανόµενη λεηλασία και µε τη βούλα του κράτους, που
δεν εγγυήθηκε ποτέ την ανταποδοτική σύνταξη. Το ίδιο και τώρα:
Ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές µέσω των συντελεστών αναπλήρωσης δεν µπορεί να εγγυηθεί, όταν αυτοί µπορούν να αλλάζουν
κατά το δοκούν, ανάλογα µε τις επενδυτικές ορέξεις του κεφαλαίου. Να σας θυµίσω τα 3,5 δισεκατοµµύρια, το 1999 - 2002,
που µέσα σε ένα βράδυ έκαναν φτερά µέσω του Χρηµατιστηρίου, καταλήγοντας στις τσέπες των καπιταλιστών. Τώρα είστε
έτοιµοι για τη νέα κλοπή, να διοχετεύσετε στην κεφαλαιαγορά
τα 100 δισεκατοµµύρια των αποθεµατικών για να στηρίξετε τις
επενδύσεις των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ο Υπουργός απεγνωσµένα προσπαθεί να δικαιολογήσει, µε
διάτρητα επιχειρήµατα, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, επικαλούµενος τη µείωση των φορολογικών συντελεστών
εισοδήµατος για τους αυτοαπασχολούµενους και όλους τους εργαζόµενους. Κρύβει συνειδητά ότι οι αυτοαπασχολούµενοι µε
χαµηλότερα εισοδήµατα πληρώνουν φόρο εισοδήµατος από το
πρώτο ευρώ, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά κατά πολύ µε-
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γαλύτερη, επιβαρύνονται για πολλά χρόνια µε χρέη, που έχουν
φορτωθεί σε εφορία, ταµείο, τράπεζες, ΔΕΗ, προµηθευτές και
πάει λέγοντας, µε τη χατζάρα των κατασχέσεων πάνω από το κεφάλι τους.
Προσπερνάτε σκόπιµα τα ατελείωτα χαράτσια, το τέλος επιτηδεύµατος, ΕΝΦΙΑ, δηµοτικά τέλη, έµµεσους φόρους, που τους
έχετε φορτώσει όλοι σας διαχρονικά για να καλύψουν την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, την εκπαίδευση των παιδιών,
ρεύµα, θέρµανση και τόσα άλλα. Καµµία ουσιαστική ελάφρυνση
δεν πρόκειται να δουν. Μόνο το άθροισµα φόρου εισοδήµατος,
τέλους επιτηδεύµατος και ασφαλιστικών εισφορών αγγίζει το
50% για εισοδήµατα µε 8.000 ευρώ, ενώ το 40% των αυτοαπασχολούµενων σήµερα αδυνατεί να πληρώσει κανονικά την εισφορά του.
Εξίσου ψεύτικο είναι και το επιχείρηµα ότι µε τις αυξήσεις στην
κατώτερη εισφορά και στα ποσοστά αναπλήρωσης για άνω των
τριάντα έως σαράντα ετών ασφάλισης θα αποδοθούν συντάξεις
και θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων.
Στην πράξη κρατάτε άθικτους τους εξευτελιστικούς συντελεστές
αναπλήρωσης του νόµου Κατρούγκαλου για τα τριάντα πρώτα
χρόνια ασφάλισης και αυτό είναι το κύριο. Αν θέλατε να δώσετε
αυξήσεις στις συντάξεις, θα προχωρούσατε στη βελτίωση των
συντελεστών αναπλήρωσης, στην επαναφορά της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, στην πλήρη και αξιοπρεπή
σύνταξη στα τριάντα χρόνια εργασίας, όπως προτείνει το ΚΚΕ,
γιατί αυτό είναι το πραγµατικά σύγχρονο και καινοτόµο ώστε οι
εργαζόµενοι να µπορούν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια όταν συνταξιοδοτηθούν. Το επιτρέπουν άλλωστε οι σύγχρονες παραγωγικές
δυνατότητες.
Όµως, ο µεγάλος χαµένος είναι οι γυναίκες αυτοαπασχολούµενες των άθλιων εργασιακών σχέσεων χωρίς προστασία της µητρότητας µε την απαράδεκτη εξίσωση των ορίων
συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά έτη και τις εξευτελιστικές συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Είναι αµφίβολο αν θα συγκεντρώσουν σαράντα έτη ασφαλιστικών εισφορών για την πλήρη σύνταξη, όταν πολλές απασχολούνται για πολλά χρόνια ως βοηθούντα µέλη στην οικογενειακή
επιχείρηση.
Κυρίες και κύριοι, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας η
ασφάλιση δεν είναι ατοµική ευθύνη ούτε αντιµετωπίζεται ως κόστος. Η κοινωνική ασφάλιση, η δηµόσια εξασφαλισµένη καθολικά και υποχρεωτικά για όλους είναι κοινωνικό δικαίωµα και
περιλαµβάνει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, υπηρεσίες πρόληψης
και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Το έκτρωµά σας, λοιπόν, αυτό είναι αιτία πολέµου και δεν νοµιµοποιείται στη συνείδηση των εργαζοµένων. Δεν µπορούν να
συµβιβαστούν στη ζωή µε περιορισµένα δικαιώµατα και παροχές,
µε τη δουλειά να τους συνοδεύει µέχρι τα βαθιά γεράµατα για
να δώσει τη θέση της σε µια πενιχρή σύνταξη που δεν θα καλύπτει καν τα στοιχειώδη. Δεν ξεγελιούνται, λοιπόν, από τη µεταξύ
σας παραπλανητική διαµάχη. Η απάντηση είναι µία, την οποία
συµπυκνώνουµε σε µια µαντινάδα: Άµα θα σµίξει ο λαός και τα
δεσµά του σπάσει, µπορεί να χτίσει ένα ντουνιά και τούτον να
χαλάσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μας αποζηµιώσατε
µε τη µαντινάδα, κύριε Συντυχάκη.
Ο κ. Στύλιος, Βουλευτής Άρτης της Νέας Δηµοκρατίας έχει
τον λόγο. Μέχρι να έρθει επάνω, σας ενηµερώνω ότι θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι κ. Τσαβδαρίδης, κ. Αυλωνίτης, κ. Σαντορινιός και κ. Σκόνδρα.
Κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα, το θέµα της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων,
το ασφαλιστικό είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πολυπλοκότερα
προβλήµατα της εποχής µας. Δεν είναι µόνο ζήτηµα οικονοµικό.
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Είναι αναπτυξιακό, έχει κοινωνική διάσταση, δεν αφορά µόνο το
παρόν, αλλά και τις επόµενες γενιές που δεν αποφασίζουν σήµερα.
Το ασφαλιστικό είναι ένα µεγάλο κοµµάτι του κοινωνικού συµβολαίου. Απαιτεί µεγάλες κοινωνικές συναινέσεις. Είναι ένα ζήτηµα βαθιά αξιακό, καθώς οι πολιτικές του πρέπει να υπηρετούν
συγκεκριµένες φιλοσοφίες για το πώς ως κοινωνία χτίζουµε το
παρόν, βλέπουµε το µέλλον, στεκόµαστε δίπλα στους πιο αδύναµους, όµως, πάνω από όλα, είναι ένα πρόβληµα που δεν µπορεί να λυθεί µε µια και µόνο νοµοθετική παρέµβαση. Απαιτεί
στενή παρακολούθηση των δηµογραφικών, των οικονοµικών και
των εργασιακών δεδοµένων της κάθε εποχής και της κάθε περιόδου. Απαιτεί συνεχείς παρεµβάσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να µπορέσουν οι βασικοί στόχοι του συστήµατος να
υπηρετούνται διαχρονικά. Όµως, πάνω από όλα, απαιτείται αλήθεια, ειλικρίνεια, καλή πίστη από όλα τα κόµµατα, συµµετοχή και
ευθύνη όλων των κοινωνικών εταίρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µπω στους λόγους για τους
οποίους θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο φέρνει σηµαντικές και καλές
αλλαγές. Πρώτον, είναι ένα αξιόπιστο νοµοσχέδιο. Υιοθετεί όλες
τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ακολουθήθηκε
όλη η διαδικασία της καλής και ορθής νοµοθέτησης, υπήρξε διάλογος, ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης
και το κυριότερο, είναι το πρώτο νοµοσχέδιο που στηρίζεται σε
δυο ολοκληρωµένες αναλογιστικές µελέτες, τόσο για την κύρια
όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η δε αξιοπιστία του επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχει αποδοχή από την πλευρά των ευρωπαϊκών εταίρων µας.
Δεύτερον, αντανακλά µια διαφορετική φιλοσοφία, καθώς το
νέο ασφαλιστικό είναι απλό, περισσότερο ανταποδοτικό άρα και
περισσότερο δίκαιο. Η ανταποδοτικότητα αυξάνει µετά τα
τριάντα έτη ασφάλισης όπου και αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης και αυτό για να µπορέσει να δώσει κίνητρα παραµονής στο σύστηµα εργασίας για τριάντα, τριάντα πέντε και
σαράντα χρόνια. Δεν τιµωρεί την εργασία, όπως έκανε ο προηγούµενος νόµος που ισχύει σήµερα, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δίνει κίνητρα για παραµονή σε αυτή.
Το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέει τις εισφορές από το εισόδηµα
που είχε µετατρέψει στην ουσία το ασφαλιστικό σε φορολογικό
και είχε οδηγήσει σε µεγάλη φοροδιαφυγή. Πάνω από διακόσιες
πενήντα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες έκλεισαν τα µπλοκάκια τους. Το 80% των εργοδοτών –το λέω ξανά, το 80% των εργοδοτών- σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ δήλωναν
εισοδήµατα κάτω από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Απαλλάσσει τους
ελεύθερους επαγγελµατίες που παράλληλα απασχολούνται σε
άλλο ελεύθερο επάγγελµα από τις διπλές και τριπλές εισφορές.
Τρίτον, λειτουργεί αναπτυξιακά, δίνει κίνητρα για εργασία, για
ανάπτυξη πολλών και περισσότερων θέσεων εργασίας, διότι γνωρίζουν όλοι, και οι εργαζόµενοι αλλά προπάντων οι εργοδότες,
τις υποχρεώσεις τους, µε απλά λόγια, τα έξοδά τους ώστε να
µπορούν να προγραµµατίζουν τις κινήσεις τους σε βάθος χρόνου.
Τέταρτον, υπάρχει ειδική µέριµνα για όλους τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και όχι µόνο για τους νέους επιστήµονες,
όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, για µειωµένες εισφορές µέχρι 50%
για τα πρώτα πέντε χρόνια ασφάλισης χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση και η δέσµευση αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές των
πρώτων πέντε χρόνων εργασία να αποδοθούν στη συνέχεια
όπως ίσχυε µε τον προηγούµενο νόµο που υπήρχε µέχρι σήµερα.
Πέµπτον, παρέχει ελευθερία επιλογών στους ασφαλισµένους.
Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την ασφαλιστική τους
κατηγορία, αλλά τους παρέχεται η δυνατότητα στην αρχή κάθε
έτους να την αλλάξουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Έκτον, επιχειρείται µια µεγάλη και σηµαντική µεταρρύθµιση ίσως είναι το πιο σηµαντικό που έχει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του ασφαλιστικού µας
συστήµατος, ο e-ΕΦΚΑ που αποτελεί µια από τις σοβαρότερες
καινοτοµίες και βασικό άξονα του νέου νοµοσχεδίου.
Θεσπίζεται για πρώτη φορά η ψηφιακή σύνταξη και προωθείται η ενοποίηση της βάσης δεδοµένων των ασφαλισµένων,
καθώς και γενικότερα η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της
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κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων, των πιστοποιητικών, η διασταύρωση των στοιχείων, η έκδοση σύνταξης και κάθε φορά θα µπορεί να ξέρει ο
ασφαλισµένος τι µπορεί να προσδοκά και τι περιµένει µε τις εισφορές που έχει δώσει για τη σύνταξη του στο µέλλον.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, µέσα σε όλα τα άλλα
µας κληρονόµησε πάρα πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµείς
συντάξεις. Οι συνταξιούχοι µας, ειδικά στη διαδοχική ασφάλιση,
περιµένουν για πάνω από δυο και τρία χρόνια να εκδοθεί και να
διαπιστωθεί το σύνολο της σύνταξης την οποία αιτούνται.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν µία ντροπή και πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Και αξίζουν εύσηµα στη σηµερινή
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Θέλω, όµως, κύριε Υπουργέ, να κάνω και µία αναφορά στις εισφορές υπέρ υγείας που περιµένω στο µέλλον µε µια άλλη νοµοθέτηση. Στις εισφορές που δίνουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
υπάρχει ένα σταθερό ποσό. Στις εισφορές όµως που δίνουν οι
µισθωτοί το ποσό αυτό πάει ανάλογα µε το µισθό τους. Νοµίζω
ότι και σε αυτό στο µέλλον θα πρέπει να υπάρξει και µία διασταύρωση.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω και µία ειδική αναφορά στους αγρότες. Προέρχοµαι από την Άρτα και την
Ήπειρο, µια περιοχή γεωργική και κτηνοτροφική. Ζω µε αυτούς
τους ανθρώπους, γνωρίζω την προσπάθειά τους για να αποκτήσει το βιός τους αξία, για να µπορούν να σταθούν στην ύπαιθρο.
Με αυτό το νοµοσχέδιο τους αντιµετωπίζουµε µε ιδιαίτερη ευαισθησία και δηµιουργούµε ένα ευνοϊκό, ένα πιο προστατευτικό
πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών. Οι αγρότες µας θα
πληρώνουν σχεδόν τα µισά σε κάθε κλάση από ό,τι πληρώνουν
όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Δηµιουργούµε
χώρο, τους δίνουµε την δυνατότητα να µείνουν στην ύπαιθρο, να
µείνουν στα χωριά µας να δώσουν ζωή στην Ελλάδα, να δουλέψουν εκεί, να προκόψουν, να δηµιουργήσουν πλούτο που τόσο
πολύ τον έχει ανάγκη η χώρα µας.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, δείξτε την ανοχή σας για ένα
λεπτό γιατί θέλω να θέσω ένα δύο ερωτήµατα. Λύνουµε σήµερα
το πρόβληµα του ασφαλιστικού; Απαντώ κατηγορηµατικά: Πραγµατοποιούµε µερικά βήµατα µπροστά, πραγµατοποιούµε µερικά
βήµατα προς την σωστή κατεύθυνση. Οριστική λύση όπως είπα
και στην αρχή δεν υπάρχει γιατί απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και διορθώσεις σε µακροπρόθεσµη βάση. Πότε θα είµαστε
καλύτερα; Όταν η οικονοµία θα σταθεί στα πόδια της, όταν περάσουµε από το brain drain στο brain gain, όταν αποκαταστήσουµε σαν κοινωνία και ως χώρα εξωστρέφεια, ανάκαµψη,
ανάπτυξη, εξαγωγές, αυτοπεποίθηση και δυναµισµό όταν παράξουµε ως σύνολο περισσότερο πλούτο. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Κυβέρνησή µας και περιµένουµε από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδώσει τα καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µετά από ενδελεχή διαβούλευση µε τους πολίτες
και τους φορείς και µετά από διεξοδική συζήτηση στις επιτροπές, έρχεται πια προς ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα
νοµοσχέδιο - σφραγίδα της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο - ασπίδα για όλες τις επαγγελµατικές και κοινωνικές οµάδες, ένα νοµοσχέδιο προοπτικής για
τις νέες γενιές, ένα νοµοσχέδιο που δίνει αξία ξανά στις ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων πολιτών. Είναι ένα σχέδιο νόµου
που νοικοκυρεύει το χάος και αφήνει οριστικά στην πολιτική λήθη
τον νόµο Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τα κοινωνικά επιδόµατα,
µεγέθυνε την εισφοροδιαφυγή, αποσυναρµολόγησε τον ασφαλιστικό µηχανισµό, τορπίλισε την κινητροδότηση για την παραµονή στην εργασία, γκρέµισε τους κόπους µιας ζωής χιλιάδων
συνταξιούχων.
Είναι µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση που όχι µόνο δεν έχει
καµµία µείωση στις συντάξεις αλλά αντιθέτως θα δίνει αύξηση
στις συντάξεις σε όλους τους σηµερινούς και αυριανούς εργα-
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ζόµενους που θα έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης και πάνω, µια
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, που αυξάνει τις επικουρικές συντάξεις και φέρνει επιτέλους τον ΕΦΚΑ στην εποχή των νέων τεχνολογιών δηµιουργώντας τον e-ΕΦΚΑ και ενοποιώντας τα
υποστηρικτικά συστήµατα του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. Τι σηµαίνει αυτό; Ταχύτερη έκδοση των συντάξεων που µέχρι πρότινος
σέρνονταν από γραφείο σε γραφείο και από συρτάρι σε συρτάρι,
εξάλειψη της ταλαιπωρίας του πολίτη που έπρεπε να περιµένει
επί χρόνια τα αυτονόητα, που πλέον µε την ψηφιοποίηση των
συντάξεων από τον Ιούλιο του 2020 ο πολίτης θα τα απολαµβάνει
γρήγορα και χωρίς κόπο.
Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου η αντιπολιτευτική κριτική στις επιτροπές ακολούθησε µια φθίνουσα πορεία. Από τις προβλεπόµενες κορώνες αρχικά για τη δηµιουργία εντυπώσεων, η κριτική
καταλάγιασε σταδιακά σε διαδικαστικά ζητήµατα και ρυθµίσεις
επί των άρθρων. Γιατί; Μα γιατί δεν είναι δυνατόν ούτε και γι’
αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνει το επαναστατικό φλάµπουρο όταν
από τους σαράντα φορείς που κλήθηκαν να τοποθετηθούν για
το σχέδιο νόµου η µεγάλη πλειονότητα υιοθετούν τις διατάξεις
του. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί ο οποιοσδήποτε το θετικό
πρόσηµο του παρόντος σχεδίου νόµου όταν προσθέσει ειδική
µέριµνα για τους νέους, τους πολύτεκνους, τις εργαζόµενες µητέρες, τους αγρότες, τις συντάξεις χηρείας καθώς και για ειδικές
αναπηρίες, όταν αποσυνδέει επιτέλους το ασφαλιστικό από τα
χρόνια εργασίας και το εισόδηµα, εισάγοντας την ελεύθερη και
ευέλικτη επιλογή ασφαλιστικών εισφορών, όταν µειώνει στο µισό
τις ασφαλιστικές εισφορές για τις εργαζόµενες µητέρες, όταν
ενθαρρύνει τους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν νόµιµα να εργάζονται καταργώντας τις σχετικές ρυθµίσεις του
νόµου Κατρούγκαλου που στραγγάλιζαν την θέλησή τους για µετασυνταξιοδοτική απασχόληση. Γιατί οι συνταξιούχοι της αγροτοµάνας Ηµαθίας και όχι µόνο που είχαν ένα κτηµατάκι ως πηγή
ελάχιστου επιπρόσθετου εισοδήµατος καταδικάστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ άδικα και αδικαιολόγητα σε πλήρη απραξία.
Βέβαια ακόµα και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βρει κάτι να ψελλίσει έτσι για την τιµή των αντιπολιτευτικών όπλων. Και βρήκε την
αναλογιστική µελέτη. Η αρµόδια τοµεάρχης µάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ,
η κ. Αχτσιόγλου, ερµήνευσε τα στοιχεία της αναλογιστικής µελέτης ότι τάχα δείχνουν πως η εικόνα περί γενικευµένων αυξήσεων
που έχει δοθεί από την Κυβέρνηση είναι πλασµατική. Ποιος το
λέει αυτό; Ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγµή που το Συµβούλιο της Επικρατείας επανειληµµένα έκρινε αντισυνταγµατικό το νόµο Κατρούγκαλου γιατί δεν είχε αναλογιστική µελέτη, τη στιγµή που για
πρώτη φορά µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αυτή της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, συνοδεύεται επίσηµα από πλήρη
αναλογιστική µελέτη που σε όλους τους τόνους υπογραµµίζει
ότι η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος έχει ορίζοντα τουλάχιστον µέχρι το 2070.
Αυτό, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται θράσος, όπως
θράσος είναι και δεύτερη απόπειρά σας να αντιπολιτευτείτε µε
άσφαιρα πυρά µιλώντας δήθεν για µείωση της συνταξιοδοτικής
δαπάνης επί Νέας Δηµοκρατίας που τάχα σηµαίνει αδυναµία αυξήσεων στις συντάξεις, επιχείρηµα αστείο που γίνεται ακόµα πιο
φαιδρό όταν εσείς που το αρθρώνετε µειώσατε την συνταξιοδοτική δαπάνη για πέντε συνεχόµενα χρόνια, από το 2015 ως το
2019.
Και επειδή έπρεπε να τριτώσει το κακό µε το αντιπολιτευτικό
κυνήγι ανεµόµυλων, εφηύρατε και κίνδυνο κατάρρευσης των
ασφαλιστικών εσόδων. Ποιοι; Εσείς που όταν το ασφαλιστικό
µας σύστηµα επί των ηµερών σας έχανε 400.000.000 ευρώ το
χρόνο λόγω της σύνδεσης των ελευθέρων επαγγελµατιών µε το
εισόδηµα, στρουθοκαµηλίζατε και εθελοτυφλούσατε.
Θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση; Δικαίωµά σας είναι και συνταγµατική σας υποχρέωση. Δεν µπορείτε όµως να ισοπεδώνετε,
να διαστρεβλώνετε και να συσκοτίζετε και κυρίως δεν µπορείτε
να κατακρίνετε χωρίς να αρθρώνετε πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία προχωρά σε
µια εµβληµατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση κλείνοντας τα αφτιά
στον λαϊκισµό, στα παχιά λόγια και στα «ναι» σε όλους και σε όλα.
Λελογισµένα και υπεύθυνα θεµελιώνει ένα καινοτόµο και αξιόπιστο ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα που θα ξανακερδίσει
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την εµπιστοσύνη των πολιτών, θα τονώσει την παραγωγικότητα,
θα ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση. Σ’ αυτήν τη µάχη όλοι
πρέπει να διαλέξουν στρατόπεδο. Ή µε τον εκσυγχρονισµό που
φέρνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ή µε την οπισθοδρόµηση που ενθαρρύνει ο ΣΥΡΙΖΑ κωφεύοντας ή ακόµη και στηρίζοντας την επαναστατική γυµναστική των κρατικοδίαιτων
συνδικαλιστών, των δήθεν αγανακτισµένων και επαναστατών
χωρίς αιτία, σε βάρος των πολιτών της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακριβώς επτά λεπτά,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αυλωνίτης
Αλέξανδρος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αν πιστεύαµε τον κ. Τσαβδαρίδη σ’ όλα αυτά που είπε, σίγουρα ο κατακλυσµός του Νώε, η κλιµατική αλλαγή, ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος οφείλεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα ο ΣΥΡΙΖΑ!
Κύριε Υπουργέ, πολλά µπράβο, πολλά συγχαρητήρια έχετε
πάρει από όλους τους Βουλευτές που µίλησαν από τη Νέα Δηµοκρατία. Φυσιολογικό µου φαίνεται. Φυσιολογικό, όµως, δεν
µου φαίνεται το γεγονός ότι εσείς ο ίδιος δίνετε συγχαρητήρια
στον εαυτό σας. Άκουσα εχθές το βράδυ την οµιλία σας και τόσο
πολύ εντυπωσιάστηκα που λέω, ειλικρινά, πώς δεν σας έχουν καλέσει στον ΟΗΕ να λύσετε όλα τα προβλήµατα τα ασφαλιστικά
σ’ όλα τα κράτη του κόσµου! Έχετε δηµιουργήσει την εντύπωση
ή θέλετε να δηµιουργήσετε την εντύπωση ότι τούτο το νοµοσχέδιο είναι το Σύνταγµα του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα. Έτσι είναι; Αυτά ακούει ο κόσµος και µας έχει στη µπούκα,
άλλους δίκαια, άλλους άδικα.
Από αυτήν τη συζήτηση που γίνεται σήµερα και αύριο και χθες
απαντήθηκαν ερωτήµατα όπως: Θα αυξηθεί η σύνταξη του κοσµάκη; Θα πληρώνει λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές; Θα φτιαχτεί ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο; Οι εισφορές που θα
δίνουµε θα είναι τόσες που θα αντιστοιχούν σ’ αυτό που θα πάρουµε ως σύνταξη µετά το πέρας του εργασιακού µας βίου; Γιατί
τα ρωτάω αυτά; Ρωτάω ευθέως τον κύριο Υπουργό. Υπάρχουν
δύο αλήθειες;
Η κ. Αχτσιόγλου στην τοποθέτησή της, σας είπε µε πολύ απλά
λόγια ότι, εάν συγκρίνουµε το κονδύλιο του προϋπολογισµού
σας σε σχέση µε τις συντάξεις µε τον προϋπολογισµό και το κονδύλιο του 2019, υπολείπεται κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ. Πείτε
µου τι µαγικές ικανότητες έχετε έτσι ώστε να λέτε ευθαρσώς τον
ελληνικό λαό ότι θα αυξηθεί η σύνταξή του. Εγώ το µόνο που
µπορώ να υποθέσω είναι ότι ή έχουν πεθάνει πάρα πολλοί συνταξιούχοι από τότε που αναλάβατε εσείς ή εν πάση περιπτώσει
µειώθηκαν οι συντάξεις. Μόνο έτσι µπορώ να δικαιολογήσω ότι
αυτά τα 200 εκατοµµύρια ευρώ µειώθηκαν. Και µη µου πείτε ότι
δεν ξέρουµε να κάνουµε αφαίρεση. Και µη µου πείτε ξανά την
ατάκα ότι το ποσό είναι λιγότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο αριθµός 200 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα λεφτά γραµµένα στον προϋπολογισµό του 2020 είναι απόλυτος αριθµός, δεν παίζεται. Και
όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τον κόσµο, γι’ αυτό και µας
έχει στην µπούκα ο κοσµάκης.
Κι ενώ έχετε µια τέτοια ευχέρεια και µε τα λεφτά, το µαξιλάρι
των 37-38 δισεκατοµµυρίων, εσείς δεν απαντάτε γιατί µικραίνει
η κοινωνική δαπάνη. Είµαστε σε περίοδο µνηµονίου ακόµη; Δεν
είµαστε σε περίοδο ανάπτυξης και οικονοµικής ευηµερίας, όπως
εσείς ισχυρίζεστε; Δεν θα έπρεπε οι κοινωνικές δαπάνες να
έχουν επεκτατικό χαρακτήρα;
Από αυτήν τη µικρότερη πίτα γίνεται µια ανάποδη αναδιανοµή.
Τα εξήγησαν οι συνάδελφοί µου σ’ όλες τις τοποθετήσεις. Γυρίσατε την κλεψύδρα ανάποδα. Αλλά δεν µπορώ να µη σας πω ότι
κοροϊδεύετε τον κόσµο κάνοντας συγκρίσεις µειώσεων της πίτας
του προϋπολογισµού των µνηµονιακών χρόνων και δεν κάνετε
σύγκριση του µη µνηµονιακού προϋπολογισµού του ΣΥΡΙΖΑ µε
τον δικό σας. Μα είναι φοβερό δηλαδή, είστε φοβεροί στο να
εξαπατάτε τον κόσµο.
Αλλά ας κάνω µια παρένθεση εδώ πέρα. Σας άκουσα εχθές,
κύριε Υπουργέ, µας ξετινάξατε µε τον νόµο Κατρούγκαλου σε
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σχέση µε τη συνταγµατικότητα. Αντισυνταγµατικό τον ανεβάζετε,
αντισυνταγµατικό τον κατεβάζετε. Σας ρωτάω ευθέως: Γιατί δεν
τον καταργείτε; Μία διάταξη: «Καταργούµε τον νόµο Κατρούγκαλου και ψηφίζουµε έναν καινούργιο νόµο». Δεν σας συµφέρει
όµως. Πού είναι η παλικαριά σας;
Κάποιες επιµέρους, κατά την προσωπική µου άποψη, ασήµαντες διατάξεις θεωρήθηκαν ως αντισυνταγµατικές από το Συµβούλιο της Επικρατείας, παραδείγµατος χάριν η έλλειψη αναλογιστικής µελέτης, αν και απάντησε ο σύντροφος Τσακαλώτος
προχθές σε σχέση µε την αναλογιστική µελέτη. Ξεχάσετε ότι
αυτός ο νόµος, ο νόµος Κατρούγκαλου, ψηφίστηκε στα δύσκολα
µνηµονιακά χρόνια. Γιατί δεν το λέτε στον κόσµο; Γιατί δεν το
υπενθυµίζετε στον κόσµο; Ποιος νόµος ενοποίησε τα ασφαλιστικά ταµεία σε ένα; Δεν ήταν ένα πολύ µεγάλο γεγονός, θεσµική
αλλαγή τεραστίων διαστάσεων; Δεν το λέτε αυτό. Αντισυνταγµατικός, λέει, ο νόµος.
Απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό: Έχετε διαβάσει από τις εφηµερίδες πόσοι νόµοι ασφαλιστικού χαρακτήρα, αλλά και άλλοι
νόµοι δικοί σας έχουν κριθεί ως αντισυνταγµατικοί; Για να σας
θυµίσω λοιπόν δύο χοντρά παραδείγµατα αντισυνταγµατικότητας νόµων. Θυµάστε τι γινόταν µε την ποινικοποίηση της µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων; Όπου κι αν
πήγαινες, σε συλλάµβανε η Αστυνοµία. Τα θυµάστε; Βαπτίσατε
ένα αδίκηµα αυτόφωρο. Και όσοι είστε δικηγόροι εδώ µέσα ξέρετε ότι το αυτόφωρο, η έννοιά του προσδιορίζεται από τις γενικές αρχές του Ποινικού Δικαίου. Πηγαίνανε βόλτα µε την
οικογένεια, είχαν online σύστηµα οι τροχονόµοι, τους τσιµπάγανε. Αυτόφωρο.
Να σας θυµίσω µε το χαράτσι, που το συνδυάσατε µε την κοπή
του ηλεκτρικού ρεύµατος; Το θυµάστε; Γι’ αυτά τα δύο, χοντρικά, ξέρετε τι γινόταν µέσα στα δικαστήρια και πώς φωνάζαµε
εµείς οι δικηγόροι; Αντισυνταγµατικό, αντισυνταγµατικό! Τίποτα!
Κανενός δεν ίδρωσε το αυτί. Και λέτε ότι ο νόµος Κατρούγκαλου
είναι αντισυνταγµατικός και έφερε την καταστροφή στο ασφαλιστικό σύστηµα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το Συµβούλιο της Επικρατείας το
είπε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Μιλάτε εσείς; Εσείς
µιλάτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και ποιος να µιλήσει, ο γείτονας;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Όχι, είναι συνταγµατικοί µόνο οι δικοί σας νόµοι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το Συµβούλιο της Επικρατείας το
είπε, δεν το λέµε εµείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Να σας πω λοιπόν,
αφού λέτε έτσι, διαβάστε µόλις πάτε σπίτι σας την απόφαση
2287/2015 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Διαβάστε τη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Του 2019 την έχετε διαβάσει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Διαβάστε αυτά που
σας λέω, διαβάστε τα.
Επί του νοµοσχεδίου θα σας πω έτσι χοντρικά, γιατί ο χρόνος
µου τελειώνει. Θα τα επαναλάβω για να τα ακούει ο κόσµος.
Τρεις περικοπές. Υπάρχει περικοπή της δέκατης τρίτης σύνταξης, ναι ή όχι; Να το λέτε στον κόσµο. Όχι. Υπάρχει περικοπή της
σύνταξης για πρώτη φορά κατά 30% για όσους συνταξιούχους
εργάζονταν µέχρι το 2016; Δεν είναι τιµωρητική αυτή η διάταξη;
Τρίτον, το ποσοστό αναπλήρωσης από τα σαράντα έτη και
µετά µειώνεται απότοµα από 2% σε 0,5%. Γιατί κάποιος που έχει
εισόδηµα 70.000, λέω, τον χρόνο να πληρώνει το ίδιο µε αυτόν
που έχει εισόδηµα 7.000; Γιατί σε αυτά τα ερωτήµατα δεν απαντάτε, που σας τα έχει πει εκατό φορές η κ. Αχτσιόγλου; Να το
πείτε. Γιατί βάζετε στο ίδιο τσουβάλι τους πάντες;
Τελειώνω λέγοντας την εξής φράση. Δεν θα ψήφιζα επ’ ουδενί
το νοµοσχέδιο αυτό, γιατί δεν θέλω, όταν πάω στον τόπο µου,
να µε έχουν στη µπούκα του κανονιού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, τριάντα µαθήτριες και
µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο της
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ιστορικής Σαλαµίνας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο συνάδελφος κ. Σαντορινιός Νεκτάριος από τον ΣΥΡΙΖΑ
έχει τον λόγο. Θα ακολουθήσει η κ. Σκόνδρα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επειδή η συζήτηση για το σηµαντικό αυτό το νοµοσχέδιο -κάθε νοµοσχέδιο που
αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα είναι σηµαντικό- δεν γίνεται εν κενώ, θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτήν τη στιγµή οι δυνάµεις καταστολής δέρνουν πολίτες στα νησιά µας για να
εφαρµοστεί µια πολιτική η οποία είναι και αδιέξοδη και ανίκανη
να λύσει το πρόβληµα, η οποία οφείλεται στις ακροδεξιές σας
λογικές. Επιτέλους, σταµατήστε αυτό το έγκληµα. Αποσυµφορήστε τα νησιά. Βοηθήστε τα νησιά να ζήσουν. Μην τα εγκαταλείπετε.
Πάµε όµως στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Πάντα το ασφαλιστικό
ήταν ένα προνοµιακό πεδίο για τη Δεξιά, για να ασκήσει σκληρές
νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Κανένας από εµάς, κανένας πολίτης
δεν µπορεί να ξεχάσει τις πολιτικές της Δεξιάς τώρα πρόσφατα,
που οι περισσότεροι συνταξιούχοι χάσανε το 40% των εισοδηµάτων τους και πολλές από αυτές τις πολιτικές φέρουν και την
υπογραφή του σηµερινού Υπουργού.
Κανένας δεν µπορεί να ξεχάσει παλιότερα τη λεηλάτηση των
ασφαλιστικών ταµείων από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µε τα θαλασσοδάνεια, τα δοµηµένα οµόλογα, το PSI και όλα αυτά που οδήγησαν το ασφαλιστικό
σύστηµα στη χρεοκοπία.
Όµως, τι κάνετε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Με αυτό το νοµοσχέδιο πλήττεται βάναυσα ο αναδιανεµητικός και κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος. Ταυτόχρονα, µε την
επαναφορά των κλιµακίων εισφορών και µάλιστα, εθελοντικά,
«κλείνετε το µάτι» στην ιδιωτική ασφάλιση, αφαιρώντας πόρους
από το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι προφανές ότι έχουν
καταρρεύσει όλα τα επικοινωνιακά σας παιχνίδια και τώρα φαίνεται ξεκάθαρα και θα φανεί και σ’ έναν µήνα, σε δύο µήνες
στους λογαριασµούς των ανθρώπων, των συνταξιούχων και των
ελευθέρων επαγγελµατιών ότι τους εξαπατήσατε.
Πρώτο και κύριο: Καταργείτε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που,
να σας θυµίσω, για τους χαµηλοσυνταξιούχους ήταν πλήρης
σύνταξη και ήταν µία σηµαντική ανάσα γι’ αυτούς τους ανθρώπους, ενώ για τις υψηλότερες συντάξεις το ποσό υπολογιζόταν
αναλογικά και ήταν µια ανάσα οικονοµική. Να σας θυµίσω ακόµα
ότι αυτή τη δέκατη τρίτη σύνταξη δεν την ψηφίσαµε µόνοι µας.
Μας καταγγείλατε προεκλογικά, αλλά την ψηφίσατε. Αυτό είναι
υποκρισία. Και ακόµα µεγαλύτερη υποκρισία είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ µας είπε ότι θα τη διατηρήσει και αν µπορέσει, θα την αυξήσει κιόλας. Τι έγιναν αυτές οι υποσχέσεις του κ.
Μητσοτάκη; Πού πήγαν αυτές οι υποσχέσεις;
Και ρωτάµε πώς εσείς, «ο µάγος Χουντίνι», θα αυξήσετε τις
συντάξεις, όταν έχετε µικρότερο προϋπολογισµό για το 2020;
Γιατί η πραγµατικότητα είναι ότι εννέα στους δέκα συνταξιούχους θα χάσουν από το συνολικό ετήσιο εισόδηµά τους, εξαιτίας
της κατάργησης της δέκατης τρίτης σύνταξη. Και ποιοι θα ωφεληθούν; Κάποιοι λίγοι, περίπου εβδοµήντα χιλιάδες. Γιατί η διαφορά που λέτε, ότι θα υπάρξει αύξηση, θα αναλωθεί στην
προσωπική διαφορά. Άκουσα κάποιον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει «το κόλπο του Κατρούγκαλου». Ναι, το κόλπο
του Κατρούγκαλου ήταν αυτό που κράτησε τις συντάξεις, για να
µην καταρρεύσουν τελείως οι συντάξεις. Εποµένως, δεν θα δει
κάποιος συνταξιούχος, παρά µόνο γύρω στις εβδοµήντα χιλιάδες
συνταξιούχοι θα δουν µία µικρή αύξηση.
Λέτε «µέχρι 252 ευρώ θα πάει η αύξηση». Για ποιους; Γι’ αυτούς που έχουν µέσο συντάξιµο µισθό 3.500 ευρώ. Πόσοι είναι
αυτοί, ρε παιδιά; Πόσοι είναι αυτοί και δεν τους ξέρουµε; Αλλά
το δεύτερο µεγαλύτερο έγκληµα που κάνετε είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Επαναφέρετε τις κλάσεις στο ασφαλιστικό για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και µάλιστα, θα διαλέγουµε. Τι
κάνετε; Αποσυνδέετε από το εισόδηµα τις ασφαλιστικές εισφορές. Το 90% των ελευθέρων επαγγελµατιών, όταν θα πάτε στις
περιοχές σας, θα δουν ότι έχουν 20% αύξηση, από 185 στα 220,
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δηλαδή 420 ευρώ ετησίως θα πληρώνουν περισσότερο το 90%
των ελευθέρων επαγγελµατιών. Και ποιοι θα ωφεληθούν; Αυτοί
µε τα µεγάλα εισοδήµατα. Λογικό, θα µου πείτε. Γιατί ποιοι σας
στηρίζουν; Αυτοί µε τα µεγάλα εισοδήµατα. Αυτούς θέλετε να
στηρίξετε. Αλλά καθαρό και µε όρους νεοφιλελευθερισµού, µε
όρους φιλελεύθερης οικονοµίας. Να σας ρωτήσω κάτι; Ένας
επαγγελµατίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε έναν χώρο και
έχει µικρό εισόδηµα, σε σύγκριση µε έναν που δραστηριοποιείται
στον ίδιο χώρο και έχει µεγάλο εισόδηµα, δεν έχει ανταγωνιστικό
µειονέκτηµα όταν και οι δύο θα πληρώνουν τα ίδια; Βοηθάτε µε
αυτό τον τρόπο τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες ή τους
καταστρέφετε; Γιατί ποσοστιαία τους παίρνετε περισσότερα. Καταλάβετέ το. Λέτε ότι αυτό το ασφαλιστικό βλέπει στο µέλλον.
Ποιο µέλλον, όταν καταστρέφετε τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες;
Και λέτε το άλλο το φοβερό, ότι είναι πρώτη φορά που µπορεί
κάποιος να πληρώσει υψηλότερες εισφορές, για να πάρει µεγαλύτερη σύνταξη. Το ξέρετε ότι αυτό ισχύει ήδη από το 2017 µε
τον ν.4488.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το νοµοσχέδιο φαίνεται
ξεκάθαρα το πρόσωπό της παλιάς, καλής, µνηµονιακής Νέας Δηµοκρατίας. Το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα
σύστηµα αλυσιδωτό και µε απόλυτη σχέση µε την αγορά εργασίας. Αλλά τι κάνετε εσείς για την αγορά εργασίας; Είσαστε η
Κυβέρνηση που χωρίς να είµαστε σε µνηµόνιο, ακολουθείτε µνηµονιακές πολιτικές για την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Αυξήθηκαν οι απολύσεις. Χτυπάτε τις συλλογικές
συµβάσεις. Υποβαθµίσατε το ΣΕΠΕ. Ενθαρρύνετε την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αθετήσατε όλους τους προεκλογικούς σας όρκους για αύξηση
στο ύψος της ανάπτυξης του κατώτατου µισθού. Τώρα λέτε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ το αύξησε στο 11%. Μα προεκλογικά το ξέρατε ότι είχαµε αυξήσει κατά 11% τον κατώτατο µισθό. Δεν το ξέρατε; Γιατί
λέγατε ψέµατα; Για να πάρετε τα ψηφαλάκια, ε;
Υπονοµεύετε το δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης και ανοίγετε
διάπλατα την πόρτα στα µεγάλα εισοδήµατα και ενισχύετε τις
ιδιωτικές ασφαλιστικές σε βάρος των συνταξιούχων και της νέας
γενιάς.
Εν κατακλείδι, αυτό το νοµοσχέδιο πλήττει εννιά στους δέκα
συνταξιούχους, για να ωφελήσει τον έναν, εννιά στους δέκα
ελεύθερους επαγγελµατίες για να ωφελήσει τον έναν. Ό,τι και
να πείτε, ό,τι και να κάνετε και οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες σε δύο µήνες θα το δουν στους λογαριασµούς
τους. Και αυτό δεν θα µπορείτε να τους το κρύψετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας Νοµού Καρδίτσας, κ. Ασηµίνα
Σκόνδρα. Η επόµενη πεντάδα είναι ο κ. Μπαραλιάκος, ο κ.
Πάνας, η κ. Χρηστίδου, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Κεδίκογλου.
Κυρία Σκόνδρα έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω πρώτα
στον αγαπητό συνάδελφο που µίλησε πριν, το ποιος κατέστρεψε
τους ελεύθερους επαγγελµατίες αυτό το ξέρουµε όλοι. Είναι
γνωστό. Πάψτε, επιτέλους, να λέτε συνέχεια αυτό περί «τα µεγάλα συµφέροντα» και για αυτούς «τους έχοντες και τους κατέχοντες», γιατί η Νέα Δηµοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι ένα
κόµµα λαϊκό, ένα κόµµα που στηρίζει τους µικρούς και τους µεγάλους, αυτούς που εσείς καταστρέψατε!
Ψηφιζόταν, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αντισυνταγµατικός νόµος του κ. Κατρούγκαλου και διαδήλωναν οι συνδικαλιστές. Δικαίως, βεβαίως, διαδήλωναν. Έρχεται η Νέα
Δηµοκρατία και καταργεί τον νόµο Κατρούγκαλου µε τα ολέθρια
αποτελέσµατα, τα συνδικάτα πάλι στον δρόµο, µε τις ευχές της
Αντιπολίτευσης. Εάν αυτό, λοιπόν, δεν είναι υποκρισία και δεν
είναι θέατρο, τότε ποιο είναι;
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Ας τα βάλουµε, λοιπόν, κάτω. Σήµερα η ασφαλιστική µεταρρύθµιση συµβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση
της
επιχειρηµατικότητας,
στη
µείωση
της
εισφοροδιαφυγής. Καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση. Είναι
ένα απλό, ευέλικτο σύστηµα, µε πλήρη αποσύνδεση από το εισόδηµα. Προβλέπει ειδική πρόνοια για όλους τους νεοεισερχόµενους στην εργασία. Όλα αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα. Τα
λέγαµε στη Νέα Δηµοκρατία και προεκλογικά και σήµερα τα νοµοθετούµε. Γιατί εµείς ό,τι λέµε, το τηρούµε.
Το ασφαλιστικό, λοιπόν, συνοδεύεται από δύο επιστηµονικές
και απόλυτα τεκµηριωµένες µελέτες που πιστοποιούν τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και τη διασφάλιση όλων
των συντάξεων µέχρι το 2070, να σταµατήσουν οι νέοι µας, επιτέλους, να πιστεύουν ότι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, να σταµατήσει η µετανάστευση και η ανασφάλειά τους. Αυτό το
σύστηµα τις εγγυάται και το ποσοστό επί του ΑΕΠ για τη συνταξιοδοτική δαπάνη θα βρίσκεται στον µέσο όρο των ευρωπαϊκών
χωρών, αφού σταδιακά θα αυξάνεται.
Γιατί, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, παραβλέπετε ότι
για πρώτη φορά µετά από δώδεκα χρόνια δεν θα υπάρξει καµµία
µείωση στις συντάξεις, αλλά αντίθετα θα γίνουν αυξήσεις, µικρότερες ή µεγαλύτερες; Εσείς δηµιουργήσατε αντικίνητρα για την
παραµονή στην εργασία. Εφαρµόσατε και εκεί την αριστερή φιλοσοφία σας, όχι αυτή του ελέγχου των αρµών της εξουσίας, την
άλλη, που συνειδητά εξοντώνει και τιµωρεί κάθε τι το δηµιουργικό. Γι’ αυτό και γονατίσατε ένα εκατοµµύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες.
Μετατρέψατε το ασφαλιστικό σε φοροµπηχτικό και φτάσατε στα
ύψη την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Ακούστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι. Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο αλλάζει όλη τη φιλοσοφία. Οι ασφαλισµένοι θα βλέπουν αύξηση στην ανταποδοτικότητα της σύνταξής τους µετά
τα τριάντα χρόνια και µία µέρα. Ο νέος ασφαλιστικός νόµος στηρίζεται στην απλότητα, την ευελιξία και την ελευθερία. Παρέχει
ειδική µέριµνα στους πολύτεκνους, τους νέους, τις εργαζόµενες
µητέρες, τους αγρότες, τις συντάξεις χηρείας, καθώς και για τις
ειδικές αναπηρίες.
Για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών
και των αυτοαπασχολούµενων δεν υπάρχουν πια κλάσεις και οι
εισφορές αποσυνδέονται πλήρως από το εισόδηµα. Θεσπίζονται
επτά κατηγορίες και δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής
µιας κατηγορίας στην αρχή κάθε έτους.
Στην παράλληλη ασφάλιση οποιοσδήποτε µισθωτός που παράλληλα έχει επιχειρηµατική δραστηριότητα µε µεικτό µισθό 934
ευρώ καλύπτει τα 252 ευρώ που αντιστοιχούν στη δεύτερη
ασφαλιστική κατηγορία των αυτοαπασχολούµενων. Εκπληρώνει
πλήρως τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις µε τον τρόπο αυτό.
Σταθεροποιήσαµε, επίσης, την εισφορά υγείας µετά τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία. Θεσπίζεται ειδική µέριµνα για τους
νέους µε χαµηλές εισφορές για τα πρώτα πέντε χρόνια ασφάλισης. Είναι πολύ σηµαντικό στα πρώτα βήµατα των νέων να υπάρχει στήριξη.
Καταργείται, όµως και ακόµα µία αδικία στις συντάξεις χηρείας. Παύει το ηλικιακό όριο των πενήντα δύο ετών για τους χήρους ή τις χήρες του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Πάµε, τώρα, σε έναν τοµέα που αγγίζει όλη την ελληνική περιφέρεια, ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα για το οποίο, κύριε
Υπουργέ, θέλω ιδιαίτερα να σας συγχαρώ εκ µέρους των αγροτών της Καρδίτσας. Αφορά στην πραγµατική στήριξη συνταξιούχων αγροτών που θέλουν να συνεχίσουν νόµιµα τον εργασιακό
τους βίο, αλλά και συνταξιούχων του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα
που θέλουν να παραµείνουν ενεργοί στον πρωτογενή τοµέα, τον
τοµέα, κύριοι, που ταΐζει την Ελλάδα, τον πρωτογενή τοµέα που
είναι πυλώνας ανάπτυξης και µπορεί να καταστεί απαρχή µιας
νέας εκβιοµηχάνισης της χώρας. Έχουµε απόλυτη προστασία,
λοιπόν, των συνταξιούχων αγροτών, οι οποίοι θα λαµβάνουν τη
σύνταξή τους στο ακέραιο.
Όλοι, όµως, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα,
επίσης, θα µπορούν να έχουν δραστηριότητες αγροτικές και
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µέχρι 10.000 ευρώ η σύνταξή τους δεν θα θίγεται. Έτσι δίνεις κίνητρο και στηρίζεις έµπρακτα την παραγωγικότητα, κύριοι συνάδελφοι.
Για πρώτη φορά, δηµιουργείται ενιαίος κανόνας απονοµής
εφάπαξ για όλους και καταργείται ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τη θεµελίωση αυτοτελούς δικαιώµατος. Φτιάξατε τον
ΕΦΚΑ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον αφήσατε στην τύχη του,
χωρίς οργάνωση, χωρίς προσωπικό, χωρίς υλικοτεχνική υποδοµή. Υπήρξε χάος. Ήταν τρία χρόνια σε εκκρεµότητα οι συντάξεις. Νοιάστηκε κάποιος από εσάς πώς θα ζούσαν αυτοί οι
άνθρωποι; Τώρα, ο νέος Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης οριστικοποιείται οργανωτικά και διοικητικά και
ενοποιεί υπό την οµπρέλα του τους φορείς απονοµής εφάπαξ
και επικουρικού. Είναι δοµηµένος µε τέτοιο, ώστε να συµφέρει
όλους να επιλέγουν υψηλότερη κατηγορία και πολύ υψηλότερη
σύνταξη.
Επίσης, επιταχύνεται η απονοµή συντάξεων στις περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης, ενώ για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος µειώνονται οι απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης από
χίλιες πεντακόσιες σε χίλιες στον φορέα της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης. Έτσι, θα αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες εύρεσης του ασφαλιστικού χρόνου.
Την 1η Ιουνίου του 2010 θα εκδοθούν οι πρώτες ψηφιακές συντάξεις στην Ελλάδα. Μέσα στο 2021, θα έχουν διεκπεραιωθεί και
όλες οι εκκρεµείς συντάξεις που µας κληροδότησε η «πρώτη
φορά Αριστερά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε υποσχεθεί να καταργήσουµε τον νόµο Κατρούγκαλου. Αυτό κάνουµε σήµερα, αποκαθιστώντας όλες τις αδικίες και λύνοντας τα προβλήµατα και
αδιέξοδα που δηµιούργησε.
Στη Νέα Δηµοκρατία, όλοι εµείς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
τηρούµε τις υποσχέσεις µας. Μέσω του νοµοσχεδίου αυτού οι
Έλληνες θα πιστέψουν ξανά στην κοινωνική ασφάλιση, θα εναποθέσουν σ’ αυτήν τους κόπους της ζωής τους, για να απολαύσουν µία σύνταξη που θα τους επιτρέπει να ζήσουν µε
αξιοπρέπεια.
Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια σε εσάς και στους συνεργάτες
σας για την σοβαρή και άρτια δουλειά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να παρέµβω για να
κάνω µια µικρή τοποθέτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε να κάνετε
τοποθέτηση, σε σχέση µε κάτι που έχει ειπωθεί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όχι. Θέλω να κάνω µια παρέµβαση στο σύνολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θερµή παράκληση,
να είναι σύντοµη η παρέµβασή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Νοµίζω ότι θα συµβάλλω στη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν αρνείται το
Προεδρείο τη δική σας παρέµβαση.
Κύριε Υπουργέ, σας φτάνουν πέντε λεπτά; Ο κατάλογος είναι
µεγάλος. Υπολείπονται αρκετοί συνάδελφοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα είναι σύντοµη η παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένιωσα την ανάγκη
να παρέµβω λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας
στην Ολοµέλεια της συζήτησης γι’ αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, όπως κάθε φορά λέγεται «ασφαλιστικό νοµοσχέδιο».
Και ένιωσα την ανάγκη, γιατί θέλω να καταθέσω ενώπιον όλων
των συναδέλφων, όλων των πτερύγων µερικές σκέψεις που νοµίζω ότι εκφράζουν όλους, πέρα από τις πολιτικές, ιδεολογικές
αναφορές, την κατανόηση που δείχνω ότι πρέπει να γίνει και αντιπολίτευση σε ένα µείζον θέµα, όπως είναι το ασφαλιστικό. Δεν
θα πίστευα ποτέ ότι κάποιο κόµµα θα ψήφιζε θετικά σε µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Είναι ένα µείζον ζήτηµα. Και αυτό το θέµα
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είναι ένα θέµα, το οποίο καίει, οπότε πρέπει να κάνουµε αντιπολίτευση. Το κατανοώ.
Η εκτίµησή µου όµως είναι, επειδή το ασφαλιστικό ζήτηµα
είναι ένα ζήτηµα που διαχρονικά απασχολεί τη χώρα -την απασχόλησε πολλά χρόνια τώρα- και ήταν ένα περιβάλλον, το οποίο
το ζήσαµε όλοι µε δηµοσιονοµικές δυσκολίες από το 2010 έως
πρόσφατα, νοµίζω ότι πρέπει µε ψύχραιµο τρόπο να πούµε µερικά πράγµατα, τα οποία η παρέµβαση µου έρχεται ακριβώς να
ενώσει, να συνθέσει και να απαντήσει στο ζήτηµα. Αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση έρχεται να ολοκληρώσει έναν κύκλο αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας που ξεκίνησε από
το 2010. Και αυτό το ασφαλιστικό ήρθε για να µείνει. Και θα εξηγήσω γιατί θα µείνει.
Αν αυτή τη στιγµή θεωρητικά ήµασταν απελευθερωµένοι από
τις κοµµατικές µας αναφορές, είµαι σίγουρος ότι τουλάχιστον
τρία κόµµατα στη Βουλή θα ψήφιζαν θετικά αυτό το νοµοσχέδιο.
Και εννοώ το Κίνηµα Αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το εννοώ απόλυτα. Και εξηγούµαι.
Η κριτική που ακούστηκε µέχρι τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ –κυρίως, εδώ στέκοµαι- ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι
αστεία έως ανύπαρκτη. Τα θέµατα, τα οποία έθεσε ως πολιτική
αντιπαράθεση και πολιτική διαφοροποίηση είναι ουσιαστικά ανίσχυρα. Το επιχείρηµα της δέκατης τρίτης σύνταξης δεν υπάρχει.
Δεν υπήρξε ποτέ δέκατη τρίτη σύνταξη. Βάφτισε από τα 2,3 δισεκατοµµύρια που είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη ένα ποσό αυθαίρετο 900 εκατοµµύρια «δέκατη τρίτη σύνταξη». Το βάφτισε την
παραµονή των εκλογών. Το έδωσε χωρίς ασφαλιστικούς κανόνες
για λόγους συγκεκριµένους. Αυτό απορρίπτεται.
Το δεύτερο επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο προϋπολογισµός του 2020 έχει διακόσια πέντε εκατοµµύρια λιγότερη συνταξιοδοτική δαπάνη. Ποιος το αρνείται; Έτσι είναι.
Παρέθεσα, όµως, στη Βουλή τη διαχρονική σειρά των µειώσεων της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Η κ. Αχτσιόγλου είπε -και
πολύ σωστά το δέχοµαι και αυτό- ότι πρέπει να βλέπουµε απολογιστικά. Δέχτηκε τις µειώσεις επί τέσσερα, πέντε χρόνια του
ΣΥΡΙΖΑ της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Το γύρισε και είπε ότι
πρέπει να το βλέπουµε απολογιστικά. Το δέχοµαι. Θα περιµένετε
να δείτε απολογιστικά ποιο είναι το 2020. Διότι το 2020 η συνταξιοδοτική δαπάνη θα ανέβει, διότι δεν περιλαµβάνουν -και αυτό
το είπα χθες στον κ. Τσακαλώτο- το 0,5% του ΑΕΠ, το οποίο θα
έρχεται να ενισχύσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη.
Το τρίτο επιχείρηµα περί µειώσεων των συντάξεων είναι
αστείο. Αναφέροµαι στους εργαζοµένους συνταξιούχους. Αποκαταστήσαµε εµείς µια ισότητα και µια δικαιοσύνη µε το 70%. Σε
όλες τις αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης υπάρχει η περικοπή
η συγκεκριµένη για έναν συνταξιούχο που εργάζεται. Εµείς εδώ
εξαιρέσαµε µόνο τον αγροτικό κόσµο, γιατί πιστεύουµε ότι ο
πρωτογενής τοµέας έχει ειδικό χαρακτήρα. Και κάνετε τώρα επίκληση για αυτούς που εγώ είχα περιφρουρήσει µε το 100% της
σύνταξης τους πριν τον νόµο Κατρούγκαλου. Αυτό τώρα είναι
ένα θέµα, το οποίο το λύνουµε για δύο χρόνια και βλέπουµε.
Πρέπει όµως να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες.
Έρχοµαι τώρα λοιπόν να απαντήσω σε ένα κρίσιµο ζήτηµα,
στο γιατί είµαι αισιόδοξος. Ελπίζω ότι αυτός ο νόµος έχει προοπτική, µέλλον και ότι θα µείνει. Ακούστε γιατί, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι συνάδελφοι του Κινήµατος Αλλαγής.
Απευθύνοµαι σε εσάς, γιατί έχει αξία αυτό που θα σας πω.
Πρώτον, η αρχιτεκτονική δοµή του συστήµατος έχει έναν βασικό πυλώνα, βασική και ανταποδοτική σύνταξη. Διατηρήθηκε
από µένα ως Υπουργό, διατηρήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, βαφτίστηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ «εθνική και αναλογική» και διατηρείται κι από
αυτόν τον νόµο, γιατί είναι σωστό.
Η αντηρίδα πλέον της νέας αρχιτεκτονικής που ξεκίνησε το
2010, που µας το υπέδειξε τότε η τρόικα και είχε δίκιο σ’ αυτό,
ότι το ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να έχει την περιφρούρηση
του κράτους µε την εθνική και την ανταποδοτική ήταν σωστό και
διατηρείται. Ποιος θα τολµήσει αύριο να το αλλάξει αυτό; Δεν
άκουσα κάποιον να θέλει να το αλλάξει. Και πρώτος παραδέχοµαι ότι η εθνική και αναλογική ανταποδοτική σύνταξη είναι σωστό
µέτρο, κύριε Τσακαλώτο, και πρέπει να µείνει. Το κρατήσατε, του
αλλάξατε όνοµα από αυτό που πήρατε από µένα και που το είχαν
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φέρει οι Λοβέρδος και Κουτρουµάνης είναι σωστή αρχιτεκτονική.
Και εδώ το πολιτικό σύστηµα είναι ενωµένο. Ναι, αυτό διατηρείται.
Και µάλιστα προχωράω, πάω στο δεύτερο, το οποίο είναι επίσης σηµαντικό: νόµος Κατρούγκαλου, υπολογισµός του συντάξιµου µισθού. Τι έκανε ο νόµος Κατρούγκαλου στον συντάξιµο
µισθό; Άρχισε να υπολογίζει τον συντάξιµο µισθό, προσέξτε, όχι
τα ποσοστά αναπλήρωσης, από το 2002 και µετά για όλον τον
εργασιακό βίο.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να το ακούσετε. Είναι σηµαντικό.
Θέλω να µε ακούσω γιατί είναι πολύ σηµαντικά αυτά και σπάνια
τα συζητάµε µε ψυχραιµία στη τη Βουλή.
Ήταν σωστό; Απάντηση: Ναι. Ήταν σωστό γιατί έτσι αποδίδεται µια δικαιοσύνη στο σύνολο του εργασιακού βίου. Το άλλαξα
ως Υπουργός; Όχι, το διατηρώ. Ήταν σωστό. Είναι η αντηρίδα
του συστήµατος; Βεβαίως και είναι. Υπάρχει κάποιος που είπε
στην Αίθουσα ότι θα το αλλάξει; Φυσικά και όχι. Άρα χτίζουµε τις
ελπίδες, γιατί αυτό το σύστηµα θα µείνει και έρχεται να ολοκληρωθεί µε αυτή την ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Τρίτον, το ζήτηµα το οποίο αφορά στους συντελεστές αναπλήρωσης. Οι συντελεστές αναπλήρωσης που φέρνουµε εµείς,
έχουν µέσα και µια ιδεολογική αντίληψη δική µας ότι το σύστηµα
πρέπει να είναι ελκυστικό, ανταποδοτικό γι’ αυτό τα πάνω από
τα τριάντα χρόνια και µία µέρα το αυξάνουµε. Ευθυγραµµιζόµαστε, όµως, και µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
που θέλει 50% συν ένα. Είπε κάποιος στην Αίθουσα αυτή ότι θα
το αλλάξει; Εννοείται πως όχι. Από τα τρία κόµµατα εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σηµαντική αυτή η παρέµβαση γιατί µιλάµε για το ασφαλιστικό και αυτό
πρέπει να µείνει σ’ όλους. Αυτό θα µείνει. Η ανταποδοτικότητα
του συστήµατος που φέρνουµε εµείς, µε τη δική µας ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν αλλάζει.
Τέταρτον, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Πιστεύετε
µετά την κρίση της αντισυνταγµατικότητας του Σ.τ.Ε. για την εξοµοίωση µη µισθωτών και µισθωτών και το εξοντωτικό 20% που
είχε επιβάλει ο νόµος Κατρούγκαλου και το αλλάζουµε εµείς µε
έναν καινοτόµο τρόπο που καταργούνται οι κλάσεις, καταργούµε
και τη σύνδεση µε το φορολογικό, θα υπάρξει κάποιος που θα
το αλλάξει; Ακούσετε κάποιον εδώ στην Αίθουσα που είπε ότι θα
το αλλάξει; Ούτε ένας! Κανένας δεν το είπε, διότι θα βρει απέναντί του την ορµή και την αντίσταση όλου του κόσµου, των επιστηµόνων, των αγροτών και των αυτοαπασχολούµενων.
Πέµπτον, η ενοποίηση ξεκίνησε από την Πετραλιά και ήταν τεράστια διαρθρωτική αλλαγή. Βρέθηκε απέναντι πολέµιο όλο το
πολιτικό σύστηµα στην ενοποίηση των ταµείων. Όταν ενοποίησα
το επικουρικό ταµείο προσωπικά και έγινε η ενοποίηση του επικουρικού ταµείου όλου στο σύνολο του, κάτω από ένα ταµείο,
σφόδρα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε απέναντι ότι καταργούµε τις επικουρικές,
ενοποιούµε, κάνουµε. Όµως, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πράγµατι έκανε
αυτό το βήµα της διοικητικής ενοποίησης των ταµείων, η Νέα Δηµοκρατία δεν αντέδρασε, ούτε υπάρχει µια δήλωση δική µου
όταν ήµουν Βουλευτής στο παρελθόν ότι θα το καταργήσουµε.
Και τι κάνουµε σήµερα; Ενοποιούµε πλέον όλους τους εναποµείναντες φορείς απονοµής σύνταξης σε έναν φορέα στον νέο
e-ΕΦΚΑ και τον ψηφιοποιούµε. Υπάρχει κάποιος από τη Βουλή
που λέει ότι την επόµενη µέρα θα πάει πάλι να κατακερµατίσει
το ασφαλιστικό σύστηµα; Άρα και σε αυτό συµφωνούµε.
Θα υπάρχει ένας δοµικός πυλώνας του ασφαλιστικού, ένας
ενιαίος φορέας απονοµής συντάξεων, ένας µόνο, µόνο ο e-ΕΦΚΑ
και δεν είπε ούτε ένας ότι θα το αλλάξει. Συµφωνούµε και χαίροµαι σε αυτό.
Έβδοµο, µετά την παρουσίαση αυτού του ασφαλιστικού που
για πρώτη φορά συνοδεύτηκε από εθνική αναλογιστική µελέτη
και µελέτη επάρκειας που κρίθηκε αντισυνταγµατικός ο νόµος
Κατρούγκαλου που δεν είχε έρθει εδώ αναλογιστική µελέτη και
ποτέ στο παρελθόν, ούτε ο ν.3863 του ΠΑΣΟΚ τότε είχε αναλογιστική µελέτη, ούτε στο παρελθόν άλλοι νόµοι και της Νέας Δηµοκρατίας είχαν αναλογιστικές µελέτες, πιστεύετε ότι θα
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ξαναέρθει εδώ Υπουργός Εργασίας της χώρας και θα τολµήσει
να φέρει εδώ στη Βουλή ασφαλιστική µεταρρύθµιση χωρίς αναλογιστική µελέτη; Ούτε ένας!
Αυτό µας ενώνει, διότι αυτό πλέον αποτελεί µία σταθερά για
τη χώρα που στο µέλλον κανένας πλέον δεν θα έρθει στη Βουλή
χωρίς αναλογιστική µελέτη γιατί αυτό είναι κατάκτηση πλέον και
πάµε µπροστά!
Το ίδιο ισχύει µε τη µελέτη επάρκειας των συντάξεων, το οποίο
απαίτησε το Συµβούλιο της Επικρατείας και πλέον αποτελεί κεκτηµένο του πολιτικού συστήµατος. Δεν θα µπορέσει να ξαναέρθει, κύριοι συνάδελφοι, στη Βουλή ασφαλιστική µεταρρύθµιση
χωρίς επάρκεια συντάξεων που απαιτείται πλέον ως ένα συνοδευτικό κείµενο πολύ µεγάλης σηµασίας και αξίας, το οποίο πρέπει να συνοδεύει κάθε ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Από εκεί και πέρα υπάρχει και το τελευταίο, το οποίο θεωρώ
σηµαντικό, το οποίο απορρέει µέσα από την Εθνική Αναλογιστική
Μελέτη. Όποιος Υπουργός Εργασίας στο µέλλον έρχεται για την
όποια αλλαγή που γαλαντόµα θέλει να κάνει -δικαιολογώ την αντιπολιτευτική λογική που θέτουν τα κόµµατα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, δεν άκουσα υπερβολές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει
να το παραδεχτώ, υπερβολές από το ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουσα- θα
πρέπει ταυτόχρονα να δικαιολογήσει στη βάση της σηµερινής
αναλογιστικής µελέτης την εξέλιξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης.
Ποιος Υπουργός θα φέρει εδώ και σε ρόλο Άγιου Βασίλη θα
µοιράζει συντάξεις αυξηµένες, πέρα από αυτές που υπάρχει δυνατότητα µέσα στο πλαίσιο της εθνικής µας οικονοµίας να δίνει,
όταν θα εκτινάσσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του
ΑΕΠ σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες; Ποιος
Υπουργός θα έρθει εδώ να πει ότι ο κρατικός προϋπολογισµός
θα χρηµατοδοτεί και πάλι την ανταποδοτική σύνταξη, όταν µετά
το 2030 φέρνουµε την ισορροπία; Κανένας.
Γι’ αυτό η παρέµβασή µου αυτή, µε παρουσίαση αυτών των
βασικών πυλώνων έρχεται να πει ότι εδώ τελικά µε ψύχραιµο
τρόπο, αν αφαιρέσουµε τις κοµµατικές µας αναφορές, συµφωνούµε και αυτό το νοµοσχέδιο ενώνει και αυτό το νοµοσχέδιο
ήρθε για να µείνει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπαραλιάκος Ξενοφών από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση
του παρόντος νοµοσχεδίου η χώρα αποκτά οριστικά ένα αξιόπιστο, απλό και ευέλικτο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο
διαπνέεται από φιλελεύθερες αρχές, διαθέτει αναπτυξιακό πρόσηµο, µα πάνω από όλα καταλήγει σε δίκαιες και βιώσιµες λύσεις
για το σύνολο των ασφαλιζοµένων και των συνταξιούχων.
Πρόκειται αναµφισβήτητα για µια κορυφαία ασφαλιστική µεταρρύθµιση η οποία όχι µόνο επιλύει παθογένειες και αβελτηρίες
δεκαετιών, αλλά διορθώνει και όλες εκείνες τις στρεβλώσεις, τις
αδικίες και τις απατηλές υποσχέσεις που δηµιούργησε ο νόµος
Κατρούγκαλου. Από την πρώτη στιγµή αναδείξαµε τα δοµικά και
εγγενή µειονεκτήµατα αυτού του εκτρωµατικού νόµου, ο οποίος
αφ’ ενός είχε καταντήσει ένας εισπρακτικός µηχανισµός δηµευτικού χαρακτήρα για τους ασφαλισµένους, αλλά και τους συνταξιούχους, αφ’ ετέρου είχε ναρκοθετήσει την αγορά εργασίας,
εγκλωβίζοντας την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Συνεπείς στην κριτική που ασκήσαµε στο προηγούµενο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, νοµοθετούµε µια µεταρρυθµιστική
τοµή η οποία ανταποκρίνεται τόσο στη συµφωνία αλήθειας που
υπογράψαµε µε τους πολίτες, όσο και στην αδήριτη πραγµατικότητα που διαµόρφωσε δυσµενείς όρους για την βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού συστήµατος.
Προτού υπογραµµίσουµε ποιες καινοτοµίες εισάγει, ποια κίνητρα παρέχει και µε ποιον τρόπο αγκαλιάζει το σύνολο των εργαζοµένων και των συνταξιούχων, πρέπει να αναδείξουµε σ’
όλους τους τόνους το µοναδικό πράγµα που δεν κάνει αυτή η
νέα ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση.
Παρά, λοιπόν, την συκοφαντική κινδυνολογία και τα συνεχιζό-
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µενα ψέµατα του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν µειώνει καµµιά σύνταξη.
Ίσα-ίσα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρα χρόνια όχι µόνο δεν µειώνεται καµµία σύνταξη, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι
θα δουν αυξήσεις στα εκκαθαριστικά τους και σε πολλές περιπτώσεις µε αναδροµική ισχύ. Πρόκειται για µία απτή και ουσιαστική ρύθµιση, που συµβολίζει µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο, ότι η Ελλάδα έχει διαβεί το κατώφλι µιας νέας, ελπιδοφόρας εποχής, όπου τα κακά φαντάσµατα των αριστερών ιδεοληψιών ξορκίζονται το ένα πίσω από το άλλο.
Και αυτό είναι που δεν αντέχει στην πραγµατικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αρνείται τη φυγή στο µέλλον, γιατί µόνο σε µία Ελλάδα δέσµια
στο παρελθόν µπορεί το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
να ελπίζει στην πολιτική του επιβίωση. Όµως, δεν θα τους κάνουµε τη χάρη.
Και επειδή το στοίχηµα της αλήθειας και της εµπιστοσύνης
των εργαζοµένων πολιτών είναι καθηµερινό, η δική µας κυβερνητική δέσµευση για εξασφαλισµένη σύνταξη, ανταποκρινόµενη
στους κόπους µιας ζωής, στηρίζεται σε µία αναλογιστική και σε
µία ειδική επιστηµονική µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Για πρώτη φορά ασφαλιστικός νόµος θα συνοδεύεται
από δύο τέτοιες, απόλυτα τεκµηριωµένες µελέτες, οι οποίες θα
πιστοποιούν τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, τη
διασφάλιση και την επάρκεια των συντάξεων µέχρι το 2070.
Ο πυρήνας του παρόντος νοµοσχεδίου, όµως, απάντα στο µείζον ερώτηµα που απασχολεί σήµερα έναν εργαζόµενο που έχει
µπει στην παραγωγική διαδικασία, έναν εργαζόµενο που θέλει
να δηµιουργήσει τη δική του οικογένεια και προσπαθεί να σχεδιάσει ένα µέλλον µε ασφάλεια και µε αξιοπρεπείς όρους.
Η απάντηση, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτόν
το νέο και τη νέα είναι απλή και διαυγής, χωρίς αστερίσκους: Η
ασφαλιστική µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη απαντά θετικά και κατηγορηµατικά στον νέο εργαζόµενο, στον νέο αγρότη, στον νέο ελεύθερο επαγγελµατία, στον
νέο αυτοαπασχολούµενο και στον νέο µισθωτό, που έχει ξεκινήσει ή ξεκίνα τώρα τον εργασιακό του βίο, ότι εγγυηµένα θα λάβει
σύνταξη, υψηλότερη, µάλιστα, των τωρινών συντάξεων, όπως ο
ίδιος θα έχει επιλέξει να διαµορφώσει σύµφωνα µε τις εισφορές
που θα καταβάλλει.
Συγκεκριµένα, οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι επιχειρηµατίες θα καταβάλουν για τα πέντε
πρώτα έτη µειωµένες εισφορές, υπαγόµενοι στην κατώτατη
ασφαλιστική κλίµακα, χωρίς να υποχρεούνται, µετά την παρέλευση της πενταετίας, σε απόδοση της διαφοράς, όπως µέχρι
πρότινος, άδικα, προβλεπόταν.
Για εµάς η ένταξη στην παραγωγική διαδικασία και η ενίσχυση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι προϋπόθεση δηµιουργίας πλούτου, ο µοχλός για την αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου.
Παράλληλα, θωρακίζονται οι πολύτεκνοι, οι εργαζόµενες µητέρες, οι συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, ενώ προστατεύονται
οι πιλότοι µας και οι επίλεκτοι του Ελληνικού Στρατού.
Είµαστε γνήσια φιλελεύθεροι, χωρίς να χαρίζουµε την κοινωνική δικαιοσύνη στην Αριστερά, η οποία την καταστρατήγησε
στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προµετωπίδα της κυβερνητικής µας πολιτικής βρίσκεται διαρκώς ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της διοικητικής µηχανής.
Στις διατάξεις του δεύτερου µέρους του παρόντος νοµοσχεδίου κωδικοποιείται η µετάβαση του ασφαλιστικού συστήµατος
στη νέα ψηφιακή εποχή. Η διαρθρωτική αυτή τοµή κορυφώνεται
µε την απονοµή της ψηφιακής σύνταξης, ελαχιστοποιώντας τον
απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών από τη στιγµή της αίτησης ως το στάδιο της έκδοσης της
συνταξιοδοτικής απόφασης. Ένας υπάλληλος θα ασχολείται µε
τον Ενιαίο Ασφαλιστικό Φάκελο ενός µόνο συνταξιούχου. Οι πολίτες θα εµπιστευτούν ξανά τις υπηρεσίες της χώρας και ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό
εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω
τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της νέας µεταρρύθµισης και να υπο-
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γραµµίσω τη σπουδαιότητα των διατάξεων για όλους τους εργαζόµενους που, επιτέλους, µπορούν να ατενίζουν τον εργασιακό τους βίο µε αισιοδοξία και όνειρα.
Το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -και αξίζουν συγχαρητήρια στον Υπουργό, τον
κ. Βρούτση, για τη µεθοδικότητα και την αποτελεσµατικότητα
του- αποτελεί µία παρακαταθήκη του µέλλοντος, µπολιάζει την
ελπίδα και στεριώνει ως θεµέλιος λίθος την προοπτική των Ελλήνων να εργαστούν, να δηµιουργήσουν και να προκόψουν στον
τόπο τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον επόµενο οµιλητή, 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, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Σαλαµίνας δεύτερο
τµήµα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Πάνας Απόστολος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φέρνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας, ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής τη δική σας
πρόταση για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, όπως την ονοµάζετε. H λέξη «µεταρρύθµιση» αποτέλεσε σηµαία για την Κυβέρνησή σας, όπως και η λέξη «ανάπτυξη». Ωστόσο, µέχρι στιγµής
το πλήθος των νοµοθετηµάτων που έχει εισάγει η Κυβέρνηση,
ούτε έχουν φέρει ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, ούτε στο σύνολό
τους βρίσκονται σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Αντιθέτως, µάλιστα, τα νοµοθετήµατα στην πλειονότητά τους εξυπηρετούν αµιγώς διεκπεραιωτικούς σκοπούς, προσπαθώντας να δώσουν την
εντύπωση ότι φέρνουν κάποια καινοτοµία, κάποια αλλαγή.
Η Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε έναν επικοινωνιακό αγώνα, για
να µπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων, να περάσει
την εικόνα στη µεγάλη µερίδα του κόσµου ότι λειτουργεί υπέρ
των αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων, ότι στηρίζει αυτούς που
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, ότι την ενδιαφέρει η
πρόοδος των πολλών και όχι η εύνοια των λίγων.
Μέρος αυτής της παράστασης που δίνει η Κυβέρνηση, αποτελεί και το νέο ασφαλιστικό σύστηµα που βρίσκεται σήµερα υπό
συζήτηση. Και εξηγώ γιατί το λέω αυτό.
Ας θέσουµε τα πράγµατα σε µία λογική βάση. Νοµίζω ότι όλοι
συµφωνούµε πως το ασφαλιστικό σύστηµα αποτελεί τον πυλώνα
του εργασιακού και παραγωγικού οικοδοµήµατος κάθε χώρας.
Συνδέεται άµεσα µε την απασχόληση, µε το δηµογραφικό, οπότε
συνδέεται αυτοµάτως µε την ανεργία, µε το brain drain και µε τη
γήρανση του πληθυσµού. Πρέπει να µας απασχολεί και η αναλογία συνταξιούχων - εργαζοµένων στη χώρα µας, που είναι περίπου 1 προς 1,8. Οι εργαζόµενοι υπό ποιο καθεστώς καταβάλλουν
εισφορές, υπό ποιο καθεστώς απασχολούνται σε ένα περιβάλλον
ανεργίας που συνεχίζει να υφίσταται; Η απάντηση είναι η εξής:
υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης, άρα και µειωµένης ασφάλισης. Εξ ου και η αντίληψη που επικρατεί, όπως είναι λογικό,
στους κύκλους των νέων γενεών, ότι δεν θα κατορθώσουν ποτέ
να πάρουν σύνταξη.
Παρόµοια είναι η αντίληψη που επικρατεί στο σύνολο της κοινωνίας, που κάνει λόγο για ένα ασφαλιστικό - απασφαλισµένη
χειροβοµβίδα που διαπνέεται από µη ανταποδοτικότητα, από
αδικίες, από έλλειψη οργάνωσης και πόρων.
Είναι κοινός τόπος, άλλωστε, ότι χωρίς βιώσιµο ασφαλιστικό,
τα εργασιακά δικαιώµατα, η δίκαιη σχέση εργαζοµένου - κράτους, οι κοινωνικές παροχές και, τέλος, το συνταξιοδοτικό, αποτελούν έννοιες κενού περιεχοµένου. Χωρίς βιώσιµο ασφαλιστικό,
που να διασφαλίζει την ανταποδοτική σύνταξη και το µέλλον των
νέων γενεών, δεν µπορούµε να µιλάµε για έξοδο από την κρίση,
δεν µπορούµε να µιλάµε για αναπτυξιακή πορεία, για µεταρρυθµιστικές πολιτικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ωστόσο, παρ’ όλο που καιρό τώρα -από την προεκλογική περίοδο ακόµα- ακούγαµε τις εξαγγελίες του αρµόδιου Υπουργού
για την παντελή κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου, για τις
αδικίες που δηµιούργησε, για την τεράστια µείωση στα µεσαία
εισοδήµατα και τις συντάξεις που προκάλεσε, δυστυχώς αυτό
που βλέπουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα δεν είναι ένα ξήλωµα του νόµου Κατρούγκαλου,
αλλά ένα µπάλωµα.
Βασισµένη, λοιπόν, στην ίδια συνταγή, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας φέρνει έναν νόµο για το ασφαλιστικό της χώρας µε
βαθιά συντηρητικές καταβολές, δηµιουργώντας νέες κοινωνικές
ανισότητες.
Συγκεκριµένα, κάποιες από τις αδικίες που συντηρεί το παρόν
σχέδιο νόµου είναι οι εξής:
Διατηρούνται οι τεράστιες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 67 για όλους ή στα 62 µε σαράντα χρόνια υπηρεσίας, που ψηφίστηκε, βέβαια, από την προηγούµενη
κυβέρνηση µε τον ν.4336/2015.
Δεύτερον, διατηρούνται οι τεράστιες µειώσεις στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις που έφτασαν στο 50%, καθώς και στο
εφάπαξ όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%. Ακόµα
χειρότερα, διατηρείται η κατακόρυφη µείωση των αναπηρικών
συντάξεων του νόµου Κατρούγκαλου µέχρι 40%.
Επίσης, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας καταγγέλλει µεν
την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
διατηρεί την κατάργηση των κατωτάτων ορίων σύνταξης.
Επίσης υπονοµεύεται η απασχόληση των νέων παιδιών που
υποτίθεται η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται να τα φέρει πίσω αναστρέφοντας το brain drain.
Φροντίζει ώστε να απασχολούνται στο δηµόσιο µε ελάχιστο
πέναλτι στη σύνταξή τους συνταξιούχοι άνω των εξήντα δύο
ετών, προκειµένου φίλα προσκείµενοι στην παράταξή τους υπάλληλοι µεγάλης ηλικίας να ενισχύσουν το εισόδηµά τους.
Με τη νέα αρχιτεκτονική των εισφορών κυρίως των µη µισθωτών δηµιουργούνται ανισότητες αφ’ ενός µεταξύ µισθωτών και
µη µισθωτών αφ’ ετέρου µεταξύ των µη µισθωτών ενισχύοντας
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους µε
µεγάλα εισοδήµατα, οδηγώντας έτσι όλο και περισσότερους
ασφαλιζόµενους στην επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης. Μιλάµε,
λοιπόν, για έναν φαύλο κύκλο διαρκώς συγκρουόµενων κοινωνικών συµφερόντων που θα οδηγήσουν για άλλη µια φορά σε ευρεία δυσαρέσκεια της κοινωνίας και στην απόλυτη απαξίωση του
κρατικού µηχανισµού.
Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες ειδικές
κατηγορίες ασφαλισµένων. Οι αγρότες, παραδείγµατος χάριν,
οι οποίοι αντιµετωπίζουν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, βλέπουν µε το παρόν νοµοσχέδιο την εισφορά της κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης να αυξάνεται. Εδώ µπαίνουν δύο παράµετροι:
Στην κλάση αυτή ανήκει η πλειονότητα των αγροτών και ήδη δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην ισχύουσα εισφορά.
Εποµένως, κρατάµε τις επιφυλάξεις µας για το αν µε το παρόν
φορολογικό καθεστώς και αν δεν ενισχυθεί το εισόδηµά τους θα
καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και στο µέλλον.
Επίσης, ειδική αναφορά θέλω να κάνω και στους εργαζόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και ιδίως στους µεταλλωρύχους που στη χώρα µας είναι πλέον επτακόσιοι πενήντα
παρ’ όλο που στη µεταλλευτική δραστηριότητα στηρίζονται οικονοµικά ολόκληρες περιοχές. Οι εργαζόµενοι στα µεταλλεία κάνουν λόγο για τις υπέρογκες εισφορές που χαρακτηρίζουν τον
κλάδο τους για τον εργοδότη και τον εργαζόµενο ωστόσο οι συντάξεις που λαµβάνουν είναι δυσανάλογα µικρές και ως εκ τούτου
µη ανταποδοτικές των εισφορών αυτών. Σαν να µην έφτανε αυτό
οι άνθρωποι αυτοί µε τον νέο νόµο που φέρνει η Κυβέρνησή σας
θα φτάσουν µέχρι και τα τριάντα έτη εργασίας, πράγµα αδύνατο
αν αναλογιστεί κάποιος τις συνθήκες εργασίας υπό τις οποίες
εργάζονται. Εποµένως, πρέπει να επανεξετάσετε το καθεστώς
συνταξιοδότησης αυτής της κατηγορίας εργαζοµένων.
Όσον αφορά στη δική µας δράση ως Κίνηµα Αλλαγής έχουµε
καταθέσει συγκεκριµένη δέσµη προτάσεων µε πιο χαρακτηριστική τον εθνικό διάλογο για µια πραγµατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Για να υπάρξει, όµως, αυτή η συνολική αναµόρφωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

του ασφαλιστικού συστήµατος, πρέπει να υπάρξει αναπτυξιακή
έκρηξη, επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, όπου εκεί καταθέσαµε µια σχετική
ολοκληρωµένη πρόταση και την επαναφέρουµε µε πρώτο βήµα
τη χορήγηση στο ζευγάρι 200 ευρώ τον µήνα για τρία χρόνια για
κάθε νέο παιδί που γεννιέται. Αυτές είναι µερικές από τις θέσεις
µας.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής,
θεωρούµε ότι χάνεται ακόµη µία ευκαιρία µιας µεταρρύθµισης
τεράστιας πληγής στην οργάνωση του κράτους. Γι’ αυτόν τον
λόγο δεν θα σταµατήσουµε όντας η µόνη πολιτική δύναµη που
ανέπτυξε το κοινωνικό κράτος να αναδεικνύουµε τις παθογένειες
και να διεκδικούµε κοινωνική δικαιοσύνη και πραγµατικές ίσες
ευκαιρίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Χρηστίδου Ραλλία από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο πριν το πληροφορηθούµε από
την κοινοβουλευτική διαδικασία το έχουµε µάθει ήδη και εµείς
και δυστυχώς και η κοινή γνώµη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις τηλεοράσεις.
Τι µαθαίνουµε, λοιπόν, από τη συντριπτική πλειοψηφία των
µέσων, τα οποία εντελώς συµπτωµατικά πρόσκεινται στην κυβερνητική πλειοψηφία; Ότι έρχεται νοµοθετική ρύθµιση που θα
φέρει αυξήσεις στις συντάξεις. Και ρωτάµε: «Είµαστε αντίθετοι
εµείς σε αυτό;» Προφανώς και όχι.
Είναι, όµως, υποχρέωσή µας απέναντι στον ελληνικό λαό να
δούµε κατά πόσον αυτά που ευαγγελίζονται τα κανάλια και η Κυβέρνηση είναι αλήθεια ή όχι. Και έχει σηµασία να δούµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όχι µόνο σηµείο προς σηµείο τις
διαψεύσεις της Κυβέρνησης, αλλά να σχολιάσουµε και τη µεγάλη εικόνα, τον γενικότερο οικονοµικό σχεδιασµό της Κυβέρνησης που προκύπτει ακριβώς απ’ αυτές τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές και απ’ αυτές τις νεοφιλελεύθερες αγκυλώσεις, που
υπονοµεύουν τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα προς όφελος
πάντα των ολίγων και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Και, ξέρετε κάτι, δεν µας εκπλήσσει καθόλου αυτό. Άλλωστε,
πότε οι δεξιές παρατάξεις σ’ αυτήν τη χώρα ενδιαφέρθηκαν
πραγµατικά για το κοινωνικό κράτος, ενδιαφέρθηκαν πραγµατικά
για το κράτος πρόνοιας; Ποτέ. Είναι κόντρα στην ιδεολογία σας,
είναι κόντρα στην ιδεολογία της δεξιάς, που ευαγγελίζεται κάθε
τι αντίθετο της ισότητας, κάθε τι αντίθετο της αδελφοσύνης,
κάθε τι αντίθετο στην πρόοδο.
Δεν σας φταίει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας ακούµε ήδη τώρα
δεύτερη µέρα πάλι να αντιπολιτεύεστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας φταίει το γεγονός ότι είσαστε Δεξιοί. Και εµείς δεν έχουµε πρόβληµα και
τόσο µε το ότι είσαστε Δεξιοί και ακραία νεοφιλελεύθεροι. Εµάς
µας ενοχλεί ο φαρισαϊσµός σας, µας ενοχλεί η υποκρισία σας
και µας ενοχλεί ότι παριστάνετε τους ευαίσθητους για το κοινωνικό σύνολο και για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε αυξήσεις στις συντάξεις και µάλιστα αυξήσεις σε µεγάλη µερίδα των συνταξιούχων. Αυτό δεν
µπορεί να ισχύει. Δεν µπορεί να ισχύει γιατί τα χρήµατα που προορίζονται για τον προϋπολογισµό των συντάξεων του 2020 –
έβγαλε η γλώσσα µας µαλλιά- είναι κατά 200.000.000 ευρώ
λιγότερα απ’ ό,τι το 2019.
Και πρώτα-πρώτα, καταργείτε την δέκατη τρίτη σύνταξη, που
δινόταν ολόκληρη στους συνταξιούχους, και αναλογικά για υψηλότερες συντάξεις, ένα µέτρο θεσπισµένο και µόνιµο ξεκάθαρα
υπέρ των πιο αδύναµων εισοδηµατικά. Η δέκατη τρίτη σύνταξη
σας αρέσει ή δεν σας αρέσει ήταν µόνιµο µέτρο.
Δόθηκε πριν τις εκλογές; Ναι. Ψηφίζουµε κυβερνήσεις τετραετίας, ναι ή όχι; Ναι. Βγήκαν τότε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ; Ναι.
Τα στοιχεία εκείνα διαµόρφωναν τον δηµοσιονοµικό χώρο έτσι
ώστε να επιτρέπονται επιπλέον παροχές; Ναι. Θέλετε να το ονοµάζετε επίδοµα, παροχή; Όπως θέλετε πείτε το. Ήταν πάντως
λεφτά στις τσέπες του ελληνικού λαού, ολόκληρη σύνταξη για
τις µικρότερες συντάξεις και µικρότερο µέρος για τις µεγαλύτε-
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ρες συντάξεις, πολύ απλά για να πάρουν όσο γίνεται περισσότεροι και όχι ορισµένοι. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστή στον ιδεολογικό της προσανατολισµό δίνει µικρές αυξήσεις στα ανώτερα κλιµάκια των συντάξεων, που αποτελούν µόλις το 10% του συνόλου. Ενώ µέσω της
κατάργησης της δέκατης τρίτης σύνταξης επιφέρει ξεκάθαρες
και µόνιµες µειώσεις στις χαµηλότερες συντάξεις, που είναι το
90% του συνόλου των συνταξιούχων. Μικρές αυξήσεις θα δουν
λίγοι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι δεν θα δουν καθόλου αύξηση. Οι ωφελούµενοι είναι µόλις εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν βγει στη σύνταξη από το 2016 και µετά, γιατί
πριν υπάρχει η προσωπική διαφορά που εξοµαλύνει µειώσεις και
αυξήσεις, και καρπώνονται µία αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης και µόνον όσοι χρόνια ασφάλισης από τριάντα και πάνω
µέχρι σαράντα. Γιατί και µετά από εκεί και πάνω µειώνονται σηµαντικά. Άρα, κόβετε από την πλειοψηφία, που είναι χαµηλοσυνταξιούχοι, για να δώσετε στα υψηλότερα κλιµάκια.
Αλλά ακόµα και εκεί τα δίνετε αποσπασµατικά. Και αν η δική
µας αντιπολίτευση είναι αστεία, θα δούµε πόσο θα γελάσουν οι
συνταξιούχοι τον επόµενο µήνα και τον παραεπόµενο µήνα που
θα µπουν οι συντάξεις στους λογαριασµούς τους.
Και ακούσαµε και ξανακούσαµε µε υποµονή τους αγαπητούς
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας -παρ’ ότι είναι Κυβέρνηση
συνεχίζουν να αντιπολιτεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µας αρέσει ή δεν µας αρέσει, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει
έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια- να ξεχνάνε ότι ακόµα και το
ΕΚΑΣ –κάποιος µίλησε για το ΕΚΑΣ- ήταν µνηµονιακή υποχρέωση δική σας στα µνηµόνια που φέρατε εσείς. Δεν µπορεί πάντοτε να σκεφτόµαστε όπως µας συµφέρει αν το κράτος έχει
συνέχεια ή όχι. Αποφασίστε, έχει συνέχεια ή δεν έχει;
Και αυτοαπασχολούµενοι δεν είναι µόνον οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί µηχανικοί και δεν ξέρω ποιοι
άλλοι. Ναι, είναι και αυτοί νέοι επιστήµονες που έχουν πάρα πολύ
µεγάλη ανάγκη δεν είναι, όµως, µόνο αυτοί. Είναι και οι µικροµεσαίοι και τα µικροµάγαζα που δήλωναν όσα δήλωναν όχι γιατί εισφοροδιέφευγαν ή γιατί φοροδιέφευγαν, επειδή το ήθελαν, αλλά
γιατί όντως είχαν µικρότερα εισοδήµατα. Αυτός ο κόσµος πληρώνοντας σχεδόν τις µισές εισφορές µε τον ν.4387/2016 κράτησε τα µαγαζιά του όρθια, κράτησε τα µαγαζιά του ανοικτά.
Η πρόταση αναδιανοµής του εισοδήµατος υπέρ των πιο εύρωστων οικονοµικά φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο ζήτηµα των εισφορών. Καταργούνται οι εισφορές µε βάση το εισόδηµα του κάθε
επαγγελµατία. Αυξάνεται µεν η κατώτερη υποχρεωτική εισφορά
κατά 20%, αλλά µε το νέο σύστηµα των κλάσεων κάθε επαγγελµατίας επιλέγει αν θέλει να πληρώσει. Κανείς δεν τον υποχρεώνει. Πληρώνει το ελάχιστο ως υποχρέωση προς το κράτος. Κι
έτσι, δύο επαγγελµατίες, που ο ένας κερδίζει εκατό φορές πιο
πολλά από τον άλλον, θα έχουν τις ίδιες εισφορές, ο πρώτος από
επιλογή και µόνο ο δεύτερος από υποχρέωση. Τι σηµαίνει αυτό
πρακτικά; Ότι καταργείται η αλληλεγγύη µεταξύ των µελών της
κοινωνίας, ότι αυξάνεται η ιδιώτευση και ότι το κράτος χαρίζει
αυτά τα εισοδήµατα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Ας σκεφτούµε λοιπόν ότι κάποιοι µπορεί να έχουν να δώσουν
αυτό το περίσσευµα στις ιδιωτικές εταιρείες, αλλά όταν καταλήξει το ίδιο το κράτος µε τις επιλογές του να δίνει µία εθνική σύνταξη που θα µοιάζει µε επίδοµα, όλοι οι πολίτες, θέλοντας και
µη, θα στραφούν προς παρόµοιες ιδιωτικές λύσεις. Πού µας οδηγεί λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος; Σε συντάξεις πολλών ταχυτήτων, σε τεράστιες ανισότητες, σε περαιτέρω κατάλυση του
κοινωνικού κράτους.
Ξέρετε, παραδοσιακά, υπήρχε στην Ελλάδα η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, µέσω του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος, µεταξύ των γενεών. Δηλαδή, η µία γενιά
εργάζεται και δίνει εισφορές, προκειµένου να πληρώνουν και να
λαµβάνουν συντάξεις αυτοί που βρίσκονται πια σε αδυναµία εργασίας. Τώρα, µε το σύστηµα αυτό που εισάγετε, αυτή η ισορροπία κινδυνεύει. Και να πούµε κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, ότι οι
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εισφορές των τωρινών εργαζοµένων, των ανθρώπων που εργάζονται τώρα, δεν αφορούν µόνο τις µελλοντικές τους συντάξεις
αλλά και τις παροχές υγείας που λαµβάνουν και τώρα, επιδόµατα
όπως αυτά της λοχείας, της ανατροφής τέκνου και µια σειρά παρόµοιες απολαβές, που συνιστούν το κράτος πρόνοιας και που
αγκαλιάζουν όλες τις γενιές, συνταξιούχους και εργαζόµενους
και εργαζόµενες µαζί µε τα παιδιά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κλονίσουµε την πίστη του εργαζοµένου στο κράτος πρόνοιας τους έχουµε χάσει από πολίτες
και αν η εργασιακή επισφάλεια οδήγησε στο brain drain, αυτές
οι µεθοδεύσεις στο ασφαλιστικό θα το επιτείνουν ως φαινόµενο.
Διότι µε τη συστηµατική διάλυση των εργασιακών σχέσεων, µε
την υπονόµευση των εργασιακών δικαιωµάτων, µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, µε την απελευθέρωση των απολύσεων και µε την υποχώρηση των µισθών,
ανάπτυξη σε αυτήν τη χώρα δεν θα έρθει.
Και επειδή ακούσαµε τον κύριο Υπουργό να παρουσιάζει, όχι
το ασφαλιστικό, αλλά το «αντιασφαλιστικό», κατά τη γνώµη µας,
νοµοσχέδιο και να το βαφτίζει «επανάσταση» σε τηλεοπτικά
πάνελ, να πούµε ότι δεν πρόκειται για επανάσταση, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αλλά για πραξικόπηµα. Και στο προσφυγικό,
και στα νησιά, και στη Βουλή εδώ σήµερα, µε την αλαζονεία της
εκλογικής σας νίκης νοµίζετε ότι µπορείτε να νοµοθετείτε σε
βάρος των πολλών. Όµως η περίοδος χάριτος για εσάς τελείωσε. Το εκλογικό σας γραµµάτιο έληξε. Στη Μυτιλήνη, στη Χίο
και στη Σάµο, οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν τι συνεπάγεται η πολιτική
σας και σύντοµα θα καταλάβουν και οι συνταξιούχοι σ’ όλη την
Ελλάδα τι αξία έχουν τα παχιά σας λόγια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντική και
κρίσιµη η συζήτηση, όταν µιλάµε για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Αλλά είναι ένα σχέδιο νόµου, το οποίο δεν είναι αποκοµµένο.
Ίσα-ίσα υπηρετεί και εντάσσεται σε µια συνολική πολιτική, που
εφαρµόζει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και δυστυχώς,
κύριε Υπουργέ, και εσείς, εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας,
από την πρώτη στιγµή που αναλάβατε, στις 7 Ιουλίου. Αυτή η πολιτική έχει ένα καθαρό νεοφιλελεύθερο πρόσηµο. Μία πολιτική
που έρχεται σε µία περίοδο, µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, να
επαναφέρει οικειοθελώς τις πιο σκληρές πτυχές των µνηµονίων
και ακόµα περισσότερα από τις επιταγές του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τα οποία δεν είχαν γίνει αποδεκτά την περίοδο
των µνηµονίων. Και µιλάµε για ένα σύνολο πολιτικής, όπως έχει
αποτυπωθεί από την επιλογή της φθηνής εργασίας, την κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις χωρίς αιτιολόγηση, την κατάργηση και την υπονόµευση των κλαδικών
συµβάσεων και της συλλογικής αυτονοµίας και, φυσικά, την
πλήρη εγκατάλειψη των θεµάτων που είχατε υποσχεθεί εσείς οι
ίδιοι και ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, όπως η υποτιθέµενη συνέχεια της αύξησης του κατώτατου µισθού. Η πραγµατικότητα
λοιπόν είναι ότι και αυτό το σχέδιο νόµου συζητάµε σήµερα εντάσσεται στη λογική της αποδυνάµωσης και του ξηλώµατος του
κοινωνικού κράτους. Γιατί η κοινωνική ασφάλιση είναι στην καρδιά του κοινωνικού κράτους. Δυστυχώς, και εδώ εφαρµόζετε την
ίδια λογική που εφαρµόζετε συνολικά σε σχέση µε το κοινωνικό
κράτος, τις κοινωνικές δαπάνες, τη δηµόσια παιδεία και τη δηµόσια υγεία.
Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου; Πρώτα από όλα είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να
καταργήσει τις αρχές της δικαιοσύνης, του αναδιανεµητικού χαρακτήρα και της αλληλεγγύης, που οφείλει να έχει σε ένα κοινωνικό κράτος το ασφαλιστικό σύστηµα. Φέρνετε ένα ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο, το οποίο στην πραγµατικότητα -και αυτό έχει αποτυπωθεί µε συγκεκριµένα στοιχεία από όλες τις οµιλίες που
έχουν γίνει, και από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και από την
Εισηγήτρια µας κ. Αχτσιόγλου- επιβαρύνει τη µεγάλη, τη συντρι-
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πτική πλειονότητα των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων όσον
αφορά το εισόδηµά τους αλλά και συνολικά των ασφαλισµένων
και ιδιαίτερα των ελεύθερων επαγγελµατιών. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, σύµφωνα µε την οικονοµική και κοινωνική σας αντίληψη, επιδιώκει να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συµφέροντα.
Δηλαδή, να δηµιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις και εκείνα
τα κίνητρα, προκειµένου σταδιακά οι ασφαλισµένοι να στραφούν
στην ιδιωτική ασφάλιση. Βέβαια, αυτό δεν είναι χωρίς κόστος για
το ίδιο το σύστηµα, καθώς εν δυνάµει δηµιουργεί προβλήµατα
µείωσης των πόρων του ασφαλιστικού συστήµατος, όταν µε µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού µπορέσαµε να φτάσουµε σε
ένα σηµείο ο ΕΦΚΑ να µην είναι ελλειµµατικός, και στην προβολή
στο µέλλον να οδηγεί σε προβλήµατα νέων ελλειµµάτων. Το σχέδιο νόµου εξυπηρετεί κυρίως τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για
ένα δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα που θα λειτουργεί ως προνοιακή επιδοµατική πολιτική και η ιδιωτική ασφάλιση θα καλύπτει
κυρίως τις ανάγκες της πλειονότητς των ασφαλισµένων.
Κύριε Υπουργέ, µε σαφήνεια, το σχέδιο νόµου επιβαρύνει την
πλειονότητα των συνταξιούχων. Τα νούµερα είναι καταλυτικά,
εννιά στους δέκα συνταξιούχους µε αυτό το σχέδιο νόµου και τη
συνολική πολιτική σας θα έχουν εισοδηµατική µείωση. Σας το
είπαν πολλοί συνάδελφοι προηγούµενα, ότι έχετε και το θλιβερό
προνόµιο να είστε ένας υπουργός που έχετε καταργήσει δύο
φορές σε θητεία σας τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Να θυµίσουµε ότι
πρόκειται για µια δέκατη τρίτη σύνταξη, για την οποία ο ίδιος ο
κ. Μητσοτάκης πριν από µερικούς µήνες, στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, είχε πει και είχε δεσµευτεί ότι µελετά κάποιον
άλλο µηχανισµό. Φυσικά δεν υπήρξε κανένας άλλος µηχανισµός.
Υπήρξε κατάργηση της θεσµοθετηµένης δέκατης τρίτης σύνταξης που είχε υλοποιηθεί. Και βέβαια µε ευκολία βγαίνετε και να
λέτε επικοινωνιακά ότι δέκατη τρίτη σύνταξη δεν υπήρχε. Ρωτήστε τους οκτακόσιους χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι την έλαβαν και το 1,7 εκατοµµύριο των συνταξιούχων οι οποίοι
αναλογικά είχαν µία αντίστοιχη εισοδηµατική ενίσχυση.
Βέβαια, επειδή αµφισβητείτε ότι θα υπάρχουν µειώσεις στην
πορεία και από φέτος όσον αφορά τις συντάξεις, σας έχει ήδη
αναφερθεί κατά κόρον -και εδώ είναι πάλι τα στοιχεία καταλυτικά- ότι στον προϋπολογισµό του 2020, που υλοποιείτε ως Κυβέρνηση, υπάρχει µία σαφής µείωση διακοσίων εκατοµµυρίων
ευρώ σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που υλοποιήθηκε όσον
αφορά το συνταξιοδοτικό, την προηγούµενη χρονιά, στον προϋπολογισµό του 2019, που είχε ψηφίσει και υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε όλα έχουµε µία Κυβέρνηση, η οποία
έχει αυτό το καθαρό νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα µε «βαλκανικά» πελατειακά χαρακτηριστικά. Έτσι θεσπίσατε και µία διάταξη, προκειµένου οι εκλεκτοί κοµµατικοί
µετακλητοί, οι οποίοι υπηρετούν αυτή τη στιγµή στα υπουργικά
γραφεία και σε άλλες δηµόσιες θέσεις, να µην έχουν καµµία µείωση της σύνταξής τους.
Όσον αφορά στους ασφαλισµένους –κι εδώ µιλάµε για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες- αποκαλύπτεται, κύριε Υπουργέ προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα οι τοποθετήσεις
της Αντιπολίτευσης- πόσο υπολογίζετε τους µικροµεσαίους,
τους επαγγελµατίες, τη µεσαία τάξη, που καθηµερινά βλέπουν
πως εννοείτε το περίφηµο αφήγηµα της στήριξης της µεσαίας
τάξης, από το ασφαλιστικό µέχρι το φορολογικό, ποια είναι στην
πράξη η δική σας στήριξη όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο όσον αφορά τους ασφαλισµένους; Αφ’ ενός αποσυνδέετε τις εισφορές από τα εισοδηµατικά
κριτήρια και ταυτόχρονα απελευθερώνετε την επιλογή της κλάσης ανεξαρτήτως εισοδήµατος.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η όλη λογική σας εξυπηρετεί αφ’
ενός αυτήν την περιοριστική πολιτική και τα ιδιωτικά συµφέροντα. Μέσα από αυτήν τη ρύθµιση στην ουσία σπρώχνετε και
δηµιουργείτε κίνητρα για την ιδιωτική ασφάλιση.
Στην πραγµατικότητα, οι µόνοι που θα δουν µια αύξηση µέσα
στο σύνολο των συνταξιούχων είναι µόνο οι εβδοµήντα χιλιάδες
νέοι συνταξιούχοι µετά το 2016.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω και δεν θα καταχραστώ της κατανόησής σας. Όσον αφορά την επικοινωνιακή πολιτική σας: Ξέρετε, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και εσείς κύριε Υπουργέ, κατά
κόρον αξιοποιείτε τα επικοινωνιακά εργαλεία. Όµως, αυτό έχει
κοντά πόδια µε την έννοια ότι ο κόσµος τώρα ζει την πραγµατικότητα και όταν εσείς βγαίνετε µε τόση µεγάλη αυταρέσκεια και
λέτε ότι µετά από εσάς δεν µπορεί να υπάρξει άλλη αλλαγή του
ασφαλιστικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω
τη φράση µου.
… και βγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «εργατοπατέρες» του ΣΥΡΙΖΑ είναι πίσω από τις κινητοποιήσεις ενάντια
στο ασφαλιστικό σας νοµοσχέδιο είναι φανερό ότι δεν κατανοείτε την κοινωνική πραγµατικότητα, ενώ ήταν ο πρόεδρος της
ΑΔΕΔΥ που µιλούσε εκ µέρους των κινητοποιήσεων που είναι
εκλεκτό στέλεχος δικό σας και υποψήφιος Ευρωβουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας. Γι’ αυτό πλέον έχετε αποκοπεί πλήρως από
την πραγµατικότητα. Η επικοινωνιακή πολιτική χωρίς την πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, δεν σας πάει πουθενά. Η πραγµατικότητα και η κοινωνία είναι αυτή που πάντα επικρατεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεδίκογλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυµηθούµε λίγο τα βασικά.
Το ασφαλιστικό σύστηµα είναι κατά βάση µια συµφωνία εµπιστοσύνης µεταξύ των γενεών. Η επερχόµενη γενεά, οι σηµερινοί εργαζόµενοι συµφωνεί να πληρώνει τις συντάξεις της απερχόµενης
γενεάς, των συνταξιούχων µε τον όρο να τύχει και αυτή ανάλογης µεταχείρισης όταν εξέλθει από την εργασιακή περίοδο της
ζωής της.
Η συµφωνία αυτή τα τελευταία χρόνια έχει διαρραγεί. Η εµπιστοσύνη, ιδιαίτερα των νέων εργαζοµένων στο ασφαλιστικό σύστηµα έχει χαθεί µε αποτέλεσµα να έχουν γίνει, δυστυχώς,
συνηθισµένες οι φράσεις του τύπου «δεν θέλω ένσηµα, θέλω τα
λεφτά µαύρα στο χέρι, σιγά µην πάρω σύνταξη και τι σύνταξη θα
πάρω, ψίχουλα θα είναι». Για να είµαστε ειλικρινείς σχετικά µε
την πραγµατικότητα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα πρέπει
να αναγνωρίσουµε όλοι την αυθεντικότητα των παραπάνω τοποθετήσεων.
Είναι αλήθεια ότι εδώ και χρόνια συζητάµε στην Ελλάδα για
τα προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος και για την
ανάγκη µιας πραγµατικής ριζικής µεταρρύθµισης. Ήδη η πρώτη
επιτροπή που συστάθηκε στο τότε Υπουργείο Συντονισµού το
µακρινό 1952, πριν ακόµα δηλαδή εµφανιστεί το δηµογραφικό
ζήτηµα, είχε επισηµάνει το µεγάλο πρόβληµα του ασφαλιστικού
συστήµατος και την ανάγκη να ληφθούν άµεσα µέτρα.
Το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα αποτελεί αντικείµενο
διεκδικήσεων, παρεµβάσεων και διαρκών µεταβολών από τα
πρώτα χρόνια της θέσπισής του. Τα τελευταία έτη εξαιτίας της
οικονοµικής κρίσης, της ύφεσης, της συρρίκνωσης, το κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστηµα πέραν των διαχρονικών του παθογενειών
αποτέλεσε µεγάλο θύµα των νέων συνθηκών. Ο νόµος Κατρούγκαλου δηµιουργούσε εµπλοκές και αδιέξοδα σε όλους τους
ασφαλισµένους της χώρας και όχι µόνο δεν έλυσε προβλήµατα
και δεν άνοιξε δρόµους, αλλά αντίστοιχα οδήγησε στην µετατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος σε ένα πολύπλοκο, άδικο
και µη ανταποδοτικό, άρα απωθητικό, σύστηµα.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος της
χώρας η νέα µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη συνοδεύεται από δύο επιστηµονικές και απόλυτα τεκµηριωµένες µελέτες. Η πρώτη αφορά την αναλογιστική µελέτη, η οποία αποδεικνύει
τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2070 και
τη διασφάλιση των συντάξεων, όλων των συντάξεων. Η δεύτερη
έχει εκπονηθεί από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και αποτελεί ειδική επιστηµονική µελέτη επάρκειας των συντάξεων. Η εµπιστοσύνη επανέρχεται µε επιστηµονική στοιχειοθέτηση.
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Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας επιλύει στρεβλώσεις
και στέλνει οριστικά τις νοµοθετικές καρικατούρες του ΣΥΡΙΖΑ
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Εγκαθιστά ένα ασφαλιστικό
σύστηµα βιώσιµο µακροπρόθεσµα. Πρόκειται για το πιο απλό σύστηµα που υπήρξε ποτέ, καθώς δηµιουργείται για πρώτη φορά
ένας εθνικός φορέας ασφάλισης, ο e-ΕΦΚΑ, ο Ηλεκτρονικός
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εντάσσεται
και το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Επιπλέον θεσπίζεται για πρώτη φορά η ψηφιακή σύνταξη,
ένα εγχείρηµα το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση του πολίτη
και την ελαχιστοποίηση του χρόνου για την ολοκλήρωση των
απαιτούµενων διοικητικών διαδικασιών για την απονοµή της.
Να µην ξεχνάµε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µας κληρονόµησε
πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς συντάξεις, κύριες και επικουρικές και εφάπαξ, καθώς και επανυπολογισµούς που δεν έγιναν ποτέ. Σκεφτείτε όσους ζουν επί χρόνια χωρίς τη σύνταξη που
δικαιούνται. Πως ζουν; Έχουµε δει όλοι περιπτώσεις. Ακόµα
υπάρχει η πλήρης αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από
τα χρόνια ασφάλισης, καθώς επίσης, καθιερώνεται ένα καινούργιο, καινοτόµο και ανταποδοτικό σύστηµα ελεύθερης επιλογής
των ασφαλιστικών εισφορών.
Με το νέο σύστηµα ασφάλισης για πρώτη φορά θεσπίζονται
ανοικτές ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερης επιλογής. Οι
ασφαλισµένοι οφείλουν να επιλέξουν υποχρεωτικά µία εκ των έξι
ασφαλιστικών κατηγοριών βάσει της οικονοµικής τους δυνατότητας, αλλά και της πρόβλεψης για την µελλοντική τους σύνταξη.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ασφάλεια δικαίου και επιλύονται οριστικά τα διαχειριστικά προβλήµατα που προέκυψαν από
την εφαρµογή του προηγούµενου καθεστώτος. Ο συντάξιµος µισθός όλων των ασφαλισµένων υπολογίζεται µε τις αποδοχές δεκατεσσάρων µηνών και όχι δώδεκα, για να σταµατήσουν τα
ψέµατα και οι ανυπόστατοι ισχυρισµοί.
Δεν τιµωρείται πια η επιχειρηµατικότητα, όπως στο παρελθόν,
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε συνειδητά δυσβάσταχτες εισφορές γονατίζοντας και αποθαρρύνοντας ένα παραγωγικό και
δηµιουργικό τµήµα της ελληνικής οικονοµίας από το οποίο κατά
κύριο λόγο εξαρτάται η ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τα
κίνητρα εισφοροδιαφυγής.
Αντίθετα, δίνεται ανάσα µέσω των χαµηλών εισφορών τα
πρώτα πέντε χρόνια έναρξης του εργασιακού τους βίου και δεν
θα υποχρεώνει κανέναν ελεύθερο επαγγελµατία µετά την πενταετία να δίνει πίσω, και µάλιστα εντόκως, τη διαφορά των µειωµένων εισφορών.
Για τον στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή δηµόσιους υπαλλήλους,
στρατιωτικούς, αυτοί εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, ο οποίος αναλαµβάνει την απονοµή εκτέλεσης και καταβολής των συντάξεων αντί
του δηµοσίου.
Τέλος, ο πολύπαθος πρωτογενής τοµέας ο οποίος, επίσης,
αποτελεί έναν κρίσιµο αναπτυξιακό πυλώνα, εντάσσεται σε ένα
ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών.
Με τις παραπάνω αλλαγές της Νέας Δηµοκρατίας απεγκλωβίζουµε ένα µεγάλο τµήµα της οικονοµίας από τις ναρκοθετηµένες
περιοχές των αδιέξοδων ρυθµίσεων του παλιού συστήµατος και
ταυτόχρονα, διαµορφώνουµε συνολικά ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα, δίκαιο, απλό και ανταποδοτικό που θα ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα και κυρίως, θα καλλιεργεί και
πάλι την ασφαλιστική συνείδηση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι µε το σχέδιο νόµου της Νέας
Δηµοκρατίας ολοκληρώνεται η προσπάθεια για τον εξορθολογισµό και τη βιώσιµη αντιµετώπιση του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από
δώδεκα χρόνια που δεν έχει καµµία µείωση στις συντάξεις, αντίθετα έχει αυξήσεις. Όµως, πάνω από όλα, αποκαθίσταται η συµφωνία εµπιστοσύνης µεταξύ των γενεών που είναι ο πλέον
απαραίτητος όρος για τη λειτουργία και την επιτυχία του ασφαλιστικού συστήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε-
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δρίασή 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,
είκοσι έξι Ολλανδοί φοιτητές Νοµικής και τρείς εκπαιδευτικοί συνοδοί τους µέλη της οµάδας «Study Association Codex».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Αχτσιόγλου,
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έχετε τον λόγο για να κάνετε µια παρέµβαση επί της διαδικασίας
και ακολουθεί η κ. Δούνια.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Από τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουµε
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου και ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 47 που
αφορά την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
την προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καταθέστε το για
να λάβει γνώση το Προεδρείο και να µοιραστεί.
Κυρία Δούνια, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή
µας εισάγει για πρώτη φορά ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, βιώσιµο σε βάθος χρόνου, δίκαιο και ανταποδοτικό, ένα ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο που δίνει κίνητρα στους εργαζόµενους να παραµένουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους, αποσκοπεί στο να
αποκαταστήσει τις αδικίες του µέχρι σήµερα ισχύοντος ασφαλιστικού συστήµατος σεβόµενο τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την έννοια
της κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν θα αποτελεί πλέον µια υποχρέωση δίχως ωφέλεια για τον ασφαλισµένο,
αλλά µια ευέλικτη επιλογή προσαρµοσµένη στις ασφαλιστικές
ανάγκες του καθένα από εµάς. Και αυτό γιατί καθιερώνεται ένα
καινοτόµο σύστηµα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών, όπου ο καθένας θα µπορεί να διαλέξει ελεύθερα την κατηγορία των ασφαλιστικών του εισφορών, ανάλογα µε την
οικονοµική του δυνατότητα και τις προσδοκίες που έχει για το
ύψος της σύνταξής του.
Παράλληλα, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών αποσυνδέεται επιτέλους από τα χρόνια ασφάλισης και από το εισόδηµα
του καθενός, ενώ δίνεται ανάσα στους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες µέσω της θέσπισης χαµηλών εισφορών τα πέντε
πρώτα χρόνια έναρξης του εργασιακού τους βίου. Τη διευκόλυνση µάλιστα αυτή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα την πληρώνουν εντόκως µετά το πέρας της πενταετίας, όχι όπως συνέβαινε
ως τώρα µε τον νόµο της προηγούµενης κυβέρνησης.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε
αποκαθιστά µια ακόµη σειρά στρεβλώσεων και αδικιών σε βάρος
των παράλληλα ασφαλισµένων µητέρων, των χήρων, των συνανθρώπων µας που έχουν ειδικές ανάγκες, των ένστολων, των πολύτεκνων και των συνταξιούχων γεωργών που ήθελαν να
συνεχίσουν να εργάζονται. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον βαθµό ανταποδοτικότητας των συντάξεων µέσα από την προσαρµογή των
ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων.
Το νοµοσχέδιο είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά
από δώδεκα χρόνια που δεν περιλαµβάνει καµµία µείωση στις
συντάξεις, αντίθετα προβλέπει αυξήσεις.
Τέλος, ο πολύπαθος πρωτογενής τοµέας, δηλαδή οι αλιείς, οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αντιµετωπίζεται από το νέο ασφαλιστικό µε την αρµόζουσα ευαισθησία, καθώς εντάσσεται σε ένα
ειδικό ευνοϊκό πλαίσιο µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από όλες αυτές τις καινοτοµίες, εκείνο που µε χαροποιεί ιδιαίτερα στο νέο αυτό ασφαλιστικό σύστηµα είναι η απλότητά του και η ανταπόκρισή του στη
σύγχρονη ανάγκη για ταχύτητα αλλά και για αποτελεσµατικότητα. Μέσω αυτού δηµιουργείται ο ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο οποίο εντάσσεται και
το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και το Εφάπαξ Παροχών.
Με τον e-ΕΦΚΑ επιτυγχάνεται διοικητική αλλά και οργανωτική
ενοποίηση των ασφαλιστικών δεδοµένων όλων των εργαζοµένων
της χώρας και ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης. Γίνεται δυνατή η διαδικτυακή πρόσβαση σε κάθε
πολίτη στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της διαδικασίας απονοµής σύνταξης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και η
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων αυτών.
Εκείνο που είναι εξαιρετικά σηµαντικό είναι ότι θεσπίζεται για
πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού µας συστήµατος η
ψηφιακή σύνταξη, ένα εγχείρηµα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του πολίτη, την απαλλαγή του από την ατελείωτη γραφειοκρατία και την επιτάχυνση του χρόνου απονοµής της σύνταξης.
Η προηγούµενη κυβέρνηση µας κληροδότησε πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς συντάξεις, αλλά µε την ψηφιοποίηση των
συντάξεων οι απαράδεκτες αυτές καθυστερήσεις στις συντάξεις
θα εκλείψουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ασφαλιστικά συστήµατα δηµιουργούνται και τίθενται στην υπηρεσία του πολίτη. Σκοπός
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τους πρέπει να είναι να µας κάνουν να νιώθουµε ασφάλεια για
την υγειονοµική µας περίθαλψη αλλά και για την επιβίωσή µας,
όταν πια δεν θα είµαστε σε θέση να εργαζόµαστε. Αυτό πετυχαίνει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο θέτοντας την κοινωνική ασφάλιση
στη δίκαιη, ανταποδοτική και σύγχρονη βάση που έπρεπε από
καιρό να έχει τεθεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Παπακώστα - Παλιούρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Δεν χωρά καµµία αµφιβολία πως στο µέτωπο
αυτό κρίνεται η συνέχεια και η ευηµερία της κοινωνίας, καθώς
επίσης και η ελπίδα των κοινωνικών οµάδων για µια ασφαλή και
υγιή µετεργασιακή κατάσταση.
Από την πρώτη στιγµή αυτή η Κυβέρνηση πορεύθηκε µε ειλικρίνεια και µε αλήθεια στην πολιτική της. Δεν µοιράσαµε κούφιες
υποσχέσεις. Δεν είπαµε µεγάλα λόγια. Αντιθέτως, πορευόµαστε
µε γνώµονα τη σταθερότητα και την εµπιστοσύνη, προκειµένου
να οικοδοµήσουµε µια νέα οικονοµική πραγµατικότητα για τον
τόπο και τους πολίτες. Είναι αλήθεια πως το κοινωνικό και ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα αποτελεί χώρο σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων τόσο για την εθνική οικονοµία όσο
και για το σύνολο της κοινωνίας.
Για να βάλουµε όµως τα πράγµατα στη θέση τους, οφείλουµε
να κάνουµε κάποιες σηµαντικές παραδοχές:
Παραδοχή πρώτη λοιπόν. Στα χρόνια που πέρασαν ακολούθησαν πολυάριθµες προσπάθειες για την ορθολογικότερη και δικαιότερη επίλυση του κοινωνικοασφαλιστικού ζητήµατος µε
τελευταίο τον ν.4387/2016 µε τον οποίο δηµιουργήθηκε ο Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο ΕΦΚΑ. Υπήρξαν τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα; Μονολεκτικά απαντούµε πως όχι.
Παραδοχή δεύτερη. Είναι αλήθεια πως η ελληνική κοινωνία
είναι µια γερασµένη κοινωνία όπου το εργατικό δυναµικό βαίνει
µειούµενο ενώ εκείνοι που βγαίνουν στη σύνταξη αυξάνονται;
Ναι, είναι.
Παραδοχή τρίτη. Αν δεν είχε γίνει η ενοποίηση των ταµείων µε
τον νόµο Πετραλιά το 2009 από την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή θα είχε καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας; Ναι, θα είχε καταρρεύσει.
Σήµερα λοιπόν τι κάνουµε; Με την παρούσα µεταρρυθµιστική
τοµή δηµιουργούµε τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ και ολοκληρώνουµε οριστικά τη µεγαλύτερη
διοικητική και οργανωτική ενοποίηση καθώς ενοποιούνται όλοι
οι ασφαλιστικοί φορείς απονοµής σύνταξης και εφάπαξ παροχής. Τι πετυχαίνουµε µε αυτό; Την αναγκαία για τη δηµοσιονοµική ισορροπία του συστήµατος και τον οργανωτικό και
λειτουργικό του εξορθολογισµό, ένταξη όλων των δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στο ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστηµα ως ιδιαίτερες κατηγορίες ασφαλισµένων.
Είναι κοινή παραδοχή πια πως το ασφαλιστικό σύστηµα θα
πρέπει να διέπετε από τις κάτωθι αρχές: της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης, της αναδιανοµής, της
υποχρεωτικότητας και της ανταποδοτικότητας και τέλος της ενότητας, της επάρκειας και της βιωσιµότητας του συστήµατος. Με
το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, λοιπόν, ρυθµίζουµε τις έννοµες σχέσεις κοινωνικής ασφάλισης, δηµοσίου δικαίου, υποχρεωτικής για όλους τους εργαζόµενους, µισθωτούς, αυτοτελώς
απασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες.
Έτσι πετυχαίνουµε την εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιµότητας του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήµατος καθώς και του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στο παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης
οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό
πρόσηµο. Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο στην ιστορία της χώρας
που συνοδεύεται από πλήρη ειδική αναλογιστική µελέτη για τις
κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και επιβεβαιώνει τη βιωσι-
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µότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2070. Για πρώτη
φορά δηµιουργείται νέος 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. Είναι το πρώτο
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από δώδεκα χρόνια που δεν θα
έχει καµµία µείωση στις συντάξεις, αντίθετα θα έχει αυξήσεις.
Με το άρθρο 23 ιδιαίτερα ωφεληµένοι θα είναι όλοι οι σηµερινοί
και αυριανοί εργαζόµενοι της χώρας που θα έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης και πάνω οι οποίοι θα δουν υψηλότερες παροχές
όταν θα συνταξιοδοτηθούν.
Στα άρθρα 24 και 25 για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόµος επιτάχυνσης απονοµής συντάξεως στις περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, µειώνονται οι απαιτούµενες µέρες ασφάλισης από χίλιες πεντακόσιες σε χίλιες οι οποίες πραγµατοποιούνται στον φορέα της
τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες εύρεσης του ασφαλιστικού χρόνου
που οφείλονται στη διαφοροποίηση των εντασσόµενων στο eΕΦΚΑ φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Το άρθρο 27 δίνει το δικαίωµα στην απασχόληση στους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν νόµιµα τον εργασιακό
τους βίο και έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται µειωµένες σε ποσοστό 30% αντί για
60% που ίσχυε µέχρι σήµερα για όσο χρόνο απασχολούνται ή
διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Παράλληλα µε το άρθρο 33 λύνεται το πρόβληµα του υπολογισµού του χρόνου ασφάλισης για τις αµοιβές των µελών των διοικητικών συµβουλίων των ανώνυµων εταιρειών και των
αγροτικών συνεταιρισµών εξαλείφοντας τις αδικίες του παρελθόντος, κυρίως όµως την ταλαιπωρία που υφίστανται ενώ οι υπηρετούντες στις επίλεκτες δυνάµεις των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας αλλά και οι πιλότοι µας, αυτοί οι ήρωες
της καθηµερινότητας που είναι έτοιµοι να δώσουν τη ζωή τους
για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας, όχι µόνο δεν θίγονται
από το νέο ασφαλιστικό σύστηµα αλλά προστατεύονται. Την ίδια
στιγµή οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολουµένων και των αγροτών θα υπολογιστούν και θα πληρωθούν µε το νέο σύστηµα εισφορών καθώς όλη η δοµή της
νέας ασφαλιστικής αλλαγής για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους και τους αγρότες έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να συµφέρει όλους να επιλέγουν υψηλότερη
κατηγορία για πολύ υψηλότερη σύνταξη.
Ξεκαθαρίζουµε επίσης µε το άρθρο 37 τον απαιτούµενο χρόνο
εργασίας από εβδοµήντα πέντε µέρες για τον µισθωτό σε πενήντα και για τον µη µισθωτό από τρεις µήνες σε δύο, προκειµένου να αποκτήσει κάποιος ασφαλιστική ικανότητα και παροχές
υγειονοµικής περίθαλψης. Αλλά επειδή, όπως είπα και προηγουµένως, βασικό χαρακτηριστικό αυτού του νοµοσχεδίου είναι το
θετικό κοινωνικό πρόσηµο, επιτρέψτε µου να σας συµπληρώσω
και το γεγονός πως εδώ, µέσα από αυτό το σχέδιο, κοιτάζουµε
µε ευαισθησία και σεβασµό τα άτοµα µε αναπηρία, γι’ αυτό και
συστήνεται στον e-ΕΦΚΑ η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών
για θέµατα ΑΜΕΑ µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης, την εµπέδωση µιας νέας ανθρωποκεντρικής
λειτουργίας αυτής, αλλά και την αναβάθµιση της ποιότητας της
ζωής των ατόµων µε αναπηρία.
Παράλληλα, µε το άρθρο 38 αντιµετωπίζουµε µε µεγάλη ευαισθησία τους συνταξιούχους που λαµβάνουν εξωιδρυµατικό επίδοµα ή επίδοµα απολύτου αναπηρίας ή επίδοµα τυφλότητας, οι
οποίοι πλέον θα εξαιρούνται από τις εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βασικό να επενδύσουµε
στη νέα γενιά και την υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων, να
δώσουµε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να επενδύσουν, να
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στήσουν δουλειές, να συγκρατήσουµε τις δυνάµεις µας, τις δυνάµεις των νέων ανθρώπων στη χώρα, γι’ αυτό και παρέχουµε ειδική µέριµνα για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενους και µάλιστα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο
διευρύνεται, όχι µόνο στους νέους επιστήµονες, όπως ίσχυε
µέχρι σήµερα, αλλά και σε κάθε έναν νέο που αποφασίζει να δηµιουργήσει την επιχείρησή του, για µειωµένες εισφορές στα
πρώτα πέντε έτη.
Κάτι ακόµα πολύ σηµαντικό είναι πως βάζουµε τέλος στην
οµηρία των ανθρώπων που βασανίζονται εδώ και χρόνια µε τις
συντάξεις χηρείας. Με το άρθρο 39 καταργείται ακόµη η αδικία
όπως το ηλικιακό όριο των πενήντα δύο ετών για τους χήρους ή
χήρες κατά τον χρόνο του θανάτου των εκλιπόντων συζύγων
τους.
Τέλος, µε το παρόν σχέδιο νόµου πράττουµε αυτό που οφείλει
κάθε παρέµβαση, δηµιουργεί οικονοµίες κλίµακας µε εξοικονόµηση πόρων και αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού του νέου e-ΕΦΚΑ προς όφελος των ασφαλισµένων. Η
διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του νέου e-ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε ταχύτερο χρόνο απονοµής των συντάξεων, καθώς µέχρι
σήµερα για την απονοµή της κύριας, της επικουρικής και του
εφάπαξ ενός ασφαλισµένου χρειάζονταν τρεις διαφορετικοί
υπάλληλοι από τρεις διαφορετικούς φορείς. Με τη δηµιουργία
του e-ΕΦΚΑ δηµιουργούνται ενιαίοι ασφαλιστικοί φορείς. Ένας
µόνο υπάλληλος θα απονέµει και τις τρεις συντάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και να ολοκληρώνουµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι εµείς στη Νέα Δηµοκρατία,
όλοι οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας είµαστε αποφασισµένοι να
διορθώσουµε τα σφάλµατα προηγούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων και να κάνουµε πράξη αυτά που υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό. Με ρεαλισµό και µε ειλικρίνεια αντιµετωπίζουµε την
πραγµατικότητα, µε γνώµονα τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
µας συστήµατος, την δίκαιη αναδιανοµή και σταθερότητα. Δεν
πρόκειται εµείς να κρυφτούµε πίσω από το δάχτυλό µας, ούτε
να χαϊδέψουµε αυτιά που δεν πρέπει. Δεν πρόκειται όµως και να
µην δώσουµε έµφαση στο κοινωνικό πρόσηµο που πρέπει να έχει
κάθε παρέµβασή µας.
Με αυτές τις σκέψεις και µε τη σιγουριά πως η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη πορεύεται στο µεταρρυθµιστικό της έργο
σταθερά και αταλάντευτα, σας καλώ να προχωρήσουµε µαζί σε
αυτές τις τοµές και να δώσουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα στην ελληνική κοινωνία ότι αυτήν τη φορά δεν εξαπατήθηκε, αλλά µπορεί να νιώσει και πάλι εµπιστοσύνη και ασφάλεια από το πολιτικό
προσωπικό της, καθώς αποκαθίσταται η δικαιοσύνη, ενισχύεται
ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του συστήµατος και ακυρώνεται
το δυσανάλογο οικονοµικό βάρος που επιβλήθηκε σε ένα σηµαντικό παραγωγικό και δηµιουργικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας, τη µεσαία τάξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Θεανώ Φωτίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να σας δώσω τον
λόγο, κύριε Υπουργέ, για ένα λεπτό όµως αυστηρά, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Επί της διαδικασίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ονοµαστική ψηφοφορία επί του
συνόλου του νοµοσχεδίου. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η ενέργεια είναι προσβλητική και εχθρική απέναντι στη Βουλή, απέναντι
στους εργαζόµενους, απέναντι στους συνταξιούχους, απέναντι
στην ίδια τη δικαιοσύνη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα έχει δικαίωµα σε κάθε νοµοσχέδιο
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να αποφασίζει πώς θα συµπεριφερθεί. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αφήστε µε, κύριε Πρόεδρε, να εξηγήσω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, τι να εξηγήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Διότι µε αυτήν την ενέργεια έρχεται να πει ότι είναι
υπέρ του αντισυνταγµατικού νόµου Κατρούγκαλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη δυναµιτίζουµε
τη συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δείχνει εµµονή στην αντισυνταγµατικότητα απέναντι στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε τον λόγο,
κύριε Τσακαλώτε, εσείς; Ποιος; Μήπως η κ. Αχτσιόγλου; Για να
µην υπάρξει παρεξήγηση, πρότεινα τον κ. Τσακαλώτο, γιατί είναι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δεν αρνούµαι. Αν θέλετε να παρέµβετε, κυρία Αχτσιόγλου, για ένα λεπτό, σας παρακαλώ, για
να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε, όπως είχε δικαίωµα, το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Η τοποθέτηση ότι οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική νοµοθετική ρύθµιση πέραν του κ. Βρούτση συνιστά
προσβολή του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι µια τοποθέτηση
η οποία δεν ξέρει ούτε το τι λέει η απόφαση της ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας ούτε και το δικαίωµα της νοµοθετικής λειτουργίας να νοµοθετεί κατά τον τρόπο που εκείνη ορίζει
και να υπάρχει και πολιτική διαφωνία επί του τρόπου µε τον οποίο
νοµοθετεί. Άρα, αυτά που είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν
οδηγούν σε µία µόνο δυνατότητα ρύθµισης του ασφαλιστικού.
Αν είναι δυνατόν! Διαφορετικά, το Συµβούλιο της Επικρατείας θα
ήταν ο νοµοθέτης.
Εµείς, λοιπόν, καταθέτουµε το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, διότι αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο προβαίνει σε µια βίαιη αναδιανοµή εις βάρος των χαµηλών και
µεσαίων εισοδηµάτων -και γι’ αυτό επί της αρχής είµαστε κάθετα
αντίθετοι- µειώνοντας παράλληλα τους πόρους για το ασφαλιστικό σύστηµα. Από εκεί και πέρα, το άλλο το άρθρο είναι το γνωστό άρθρο περί κατάργησης της δέκατης τρίτης σύνταξης, που
έχουµε επιχειρηµατολογήσει επαρκώς γιατί θεωρούµε ότι δεν
πρέπει να καταργηθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πριν λίγο ο κ. Βρούτσης ζήτησε τον λόγο να µας απευθυνθεί, γιατί ένιωσε την ανάγκη να
µας πει, να µας εξηγήσει, να µας εξοµολογηθεί οκτώ λόγους για
τους οποίους όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης συµφωνούν
µε τον νόµο του, αλλά δεν τον ξέρουν και γι’ αυτό δεν τον ψηφίζουν. Αυτήν την παρέµβασή του πώς να τη χαρακτηρίσω; Κρίση
απόδρασης από τη δυσάρεστη πραγµατικότητα του Κοινοβουλίου ή κρίση µεγαλείου; Δεν ξέρω και δεν είµαι ειδικός επ’ αυτού.
Όµως, κύριε Βρούτση, αυτό που ρωτάει κάθε συνταξιούχος
σήµερα είναι αν θα πάρει στην τσέπη του παραπάνω χρήµατα
από αυτά που του έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Του απαντάµε: Δύο εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι δεν θα δουν ούτε ένα
ευρώ αύξηση στην τσέπη τους σε σύνολο δύο εκατοµµυρίων
εξακοσίων χιλιάδων συνταξιούχων. Δηλαδή τριακόσιες χιλιάδες
µόνο θα δουν µια αύξηση και θα πούµε πώς. Ποιοι είναι αυτοί;
Είναι οι εβδοµήντα χιλιάδες νέοι, αυτοί που βγήκαν µετά το 2016
και οι οποίοι έχουν πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας. Ποιοι
ακόµη; Διακόσιες πενήντα χιλιάδες παλιοί που είχαν άθροισµα
κύριας και επικουρικής σύνταξης έως 1.300 ευρώ µέχρι το 2016.
Οι τεράστιες αυξήσεις που διαφηµίσατε στα κανάλια είναι για
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ελάχιστους. Για παράδειγµα, για να πάρει κάποιος 252 ευρώ αύξηση τον µήνα, πρέπει να είχε συντάξιµο µισθό τρεισήµισι χιλιάδες και σαράντα χρόνια ασφάλισης. Να µας τους βρείτε. Όλοι,
αντίθετα, οι συνταξιούχοι, και τα δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες, θα δουν µειώσεις από την κατάργηση της δέκατης τρίτης
σύνταξης που εσείς ψηφίσατε πέρυσι στις 15-5-19. Επί λέξει,
άρθρο 120 του νόµου 4611/2019: «Στους δικαιούχους σύνταξης
χορηγείται από το 2019 και για κάθε επόµενο έτος δέκατη τρίτη
σύνταξη». Διαβάζετε τι ψηφίζετε; Ή δεν διαβάζετε ή είστε απατεώνες.
Να την κρατήσει υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ τη δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά όταν πρόκειται βέβαια για συνταξιούχους, ο κ. Μητσοτάκης ξεχνάει εύκολα. Δεν ξεχνάει τους άλλους,
τους φίλους του, τους κουµπάρους του.
Πέρυσι δόθηκαν ως δέκατη τρίτη σύνταξη εννιακόσια εβδοµήντα εκατοµµύρια. Αυτά θα λείψουν από την τσέπη δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων συνταξιούχων. Θα λείψουν όµως και
από τους ανασφάλιστους υπερήλικες 360 ευρώ τον µήνα. Και απ’
αυτούς θα λείψουν. Και είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Βρούτσης
κόβει τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Η πρώτη ήταν στο δεύτερο µνηµόνιο, επτά χρόνια πριν, τον Νοέµβριο του 2012. Σήµερα την ξανακόβει, ενώ δεν είµαστε πια σε µνηµόνια. Γιατί, βλέπετε, ο κ.
Βρούτσης χτυπάει πάντα δύο φορές.
Εδώ και δύο µήνες ζήσαµε µια τεράστια επικοινωνιακή εξαπάτηση για το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που θα έδινε επιτέλους
στους συνταξιούχους όσα τους έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το πίστεψε ο κ. Βρούτσης ο ίδιος και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που έφτασαν να αλληλοσυγχαίρονται
στις επιτροπές. Δυστυχώς οι αριθµοί είναι ανελέητοι. Τα µέτρα
που παίρνετε για τις αυξήσεις των συντάξεων κοστίζουν 370 εκατοµµύρια. Αν κάνω λάθος, να µας φέρετε διάψευση και χαρτί.
Αυτά που καταργείτε κοστίζουν 970 εκατοµµύρια. Αυτά είναι τα
νούµερα που είναι ανελέητα. Έτσι από αυτό αποτυπώνεται πόσα
χάνουν οι συνταξιούχοι.
Και το χειρότερο: Τι δείχνει η αναλογιστική µελέτη για την
οποία είστε υπερήφανοι; Ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη τα επόµενα είκοσι χρόνια θα µειώνεται κάθε χρόνο. Παράδειγµα, το
2020 µε τον νόµο Κατρούγκαλου εφέτος συνταξιούχος µε πάνω
από τριάντα χρόνια ασφάλισης θα έπαιρνε τον χρόνο 9.800
ευρώ, ενώ µε τον νόµο Βρούτση παίρνει 9.600, δηλαδή 120 ευρώ
λιγότερα. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό φάνηκε, γιατί πράγµατι στον προϋπολογισµό έχετε 200
εκατοµµύρια λιγότερα. Αυτό, όµως, είναι ό,τι ζητούσαν οι θεσµοί,
ακριβώς, να µειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη κάθε χρόνο.
Αυτό ζητούσε το ΔΝΤ και αυτό κάνετε. Το κάνετε, ενώ είµαστε
εκτός µνηµονίων, όταν από το 2009 µέχρι το 2015 ήσασταν
Υπουργός τότε στις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και κόψατε 4 δισεκατοµµύρια από τις συντάξεις. Αυτά δεν ξεχνιούνται,
γιατί αυτά κάνει ο νεοφιλελευθερισµός, και µέσα στο µνηµόνιο
και έξω από το µνηµόνιο το ίδιο.
Εξαπάτηση δεύτερη: Το ολοκαίνουργιο νοµοσχέδιο του κ.
Βρούτση, η τεράστια µεταρρύθµισή του, είναι µία αντιγραφή
κακή και µεροληπτική της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαν οι κοινωνικοί φορείς, το πιστοποιεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο του Κράτους. Το 2016 ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, όµως,
βρήκε τα αποθεµατικά των ταµείων λεηλατηµένα, βρήκε ένα σύστηµα έτοιµο να καταρρεύσει, βρήκε τεράστια ελλείµµατα µε
αδυναµία σχεδόν να πληρωθούν οι συντάξεις και βρήκε ένα σύστηµα που χαρακτηριζόταν από άδικη µεταχείριση µεταξύ ασφαλισµένων και εκτεταµένες ανισότητες.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο διατηρεί µεν τη δοµή του ενιαίου
φορέα και των ενιαίων κανόνων, αλλά καταργεί την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανεµητικότητας. Το έχουµε πει
όλοι. Έτσι πάµε πολλά βήµατα πίσω.
Τρίτη εξαπάτηση: Για να φανεί ο κ. Βρούτσης ότι υποστηρίζει
τον ενιαίο φορέα που στο παρελθόν τον κατήγγειλε τον ενιαίο
φορέα του ΕΦΚΑ, επιχειρεί µία επί χάρτου συγχώνευση του
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ΕΦΚΑ και του Επικουρικού Ταµείου, του ΕΤΕΑΕΠ. Αυτή η συγχώνευση θα προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις στις απονοµές των συντάξεων. Ήδη, παρά τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα, οι
εκκρεµότητες αυξάνουν κάθε µήνα. Σας αφήσαµε τον Ιούνιο του
2019 εκατόν επτά χιλιάδες εκκρεµότητες σε συντάξεις, όπως πιστοποιούν οι δύο επίσηµοι φορείς, ΕΦΚΑ δηλαδή και ΕΤΕΑΕΠ,
σε έγγραφο που καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πόσες είναι σήµερα, κύριε Βρούτση, οι εκκρεµότητες; Εκατόν
εξήντα χιλιάδες εµείς µαθαίνουµε. Φέρτε µου τα αντίστοιχα χαρτιά µε αυτά που καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εξαπάτηση τέταρτη: Ασφαλιστικές εισφορές ή η ελευθερία
του ασφαλισµένου κατά Βρούτση. Μας ρωτάτε αν γνωρίζουµε
την αγορά, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους µικροµεσαίους κ.λπ.. Φαίνεται ότι εσείς δεν γνωρίζετε ότι η σύνδεση των εισφορών µε το εισόδηµα ήταν αίτηµα των ελεύθερων
επαγγελµατιών. Δεν πήρατε εσείς είδηση, δεν είχατε παιδιά, γνωστούς, τους ίδιους, ότι χιλιάδες άνεργοι αρχιτέκτονες, µηχανικοί,
δικηγόροι βρέθηκαν ανασφάλιστοι, γιατί δεν µπορούσαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Όλοι γνώριζα, όµως,
εκτός από εσάς, ότι το σύστηµα εισφορών ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας µε τις αυθαίρετες ασφαλιστικές κλάσεις ήταν που
οδήγησε σε δυσθεώρητα χρέη το ίδιο το ασφαλιστικό σύστηµα.
Σας το είπε η ΓΣΕΒΕΕ, σας το είπε ότι δεν είναι σωστό που καταργείτε τη σύνδεση των εισφορών µε το εισόδηµα. Είναι και η
ΓΣΕΒΕΕ αναρµόδια, η ΓΣΕΒΕΕ που εκπροσωπεί ακριβώς τους
µικροµεσαίους και ελεύθερους επαγγελµατίες;
Επιλέξατε να αλλάξετε τις ασφαλιστικές εισφορές µε τον πιο
άδικο τρόπο. Παράδειγµα: Όποιος έχει εβδοµήντα χιλιάδες εισόδηµα ετήσιο, θα καταβάλει την ίδια εισφορά µε αυτόν που έχει
επτά χιλιάδες, δηλαδή και οι δύο 220 ευρώ Αυτή είναι η δική σας
κοινωνική δικαιοσύνη, η δική σας ταξική µεροληψία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πάντα υπέρ των υψηλών εισοδηµάτων. Έτσι ανοίγετε τον
δρόµο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού τα υψηλά εισοδήµατα απαλλάσσονται από εισφορές στη δηµόσια ασφάλιση, για
να τα δώσουν πια στην ιδιωτική. Με αυτόν τον τρόπο εννέα στους
δέκα µικροµεσαίους και ελεύθερους επαγγελµατίες θα έχουν αυξηθεί κατά 20% των εισφορών τους. Αυτοί πληρώνουν τη µεγάλη
µείωση των εισφορών του ενός µεγαλοεισοδηµατία. Καταργείτε
την αναλογικότητα των βαρών που είναι αρχή του Συντάγµατος,
δηλαδή ο καθένας πληρώνει ανάλογα µε τις δυνατότητές του.
Αυτή την αρχή της αναλογικότητας την κρατάτε αλά καρτ µόνο
για τους µισθωτούς. Αδιαφορείτε αν τροφοδοτείτε µε αυτό τον
τρόπο τα ελλείµµατα στο δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης και το
υποθηκεύετε εκ νέου. Και ξαφνικά κόπτεστε για τη συνταγµατικότητα. Αυτό είναι γελοίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου,
ελάτε τώρα, ολοκληρώστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Η εξαπάτηση κάποια ώρα αποκαλύπτεται,
κύριε Πρόεδρε, και τότε η οργή είναι µεγάλη.
Εµείς, βέβαια, καταψηφίζουµε τον νόµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε άλλο
ένα δαιδαλώδες νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, ένα ακόµη νοµοσχέδιο µε το οποίο η Νέα Δηµοκρατία θα εκπλήρωνε τις µεγάλες
προσδοκίες που η ίδια είχε καλλιεργήσει προεκλογικά.
Πριν από έναν χρόνο ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δηλώσει
πως ο νόµος Κατρούγκαλου θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Η πραγµατι-
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κότητα, βέβαια, τον διαψεύδει, καθώς εµφανώς το νοµοσχέδιο
της Νέας Δηµοκρατίας όχι µόνο δεν αποτελεί µεταρρύθµιση,
αλλά εξαντλείται σε ορισµένες σηµειακές διορθωτικές κινήσεις,
υιοθετεί σαν βάση τις ρυθµίσεις του νόµου Κατρούγκαλου, βελτιώνει εκεί πέρα που πρέπει να βελτιώσει µε βάση τις παρατηρήσεις του Σ.τ.Ε. και δυστυχώς, µε αυτόν τον τρόπο δεν οδηγεί στη
δηµιουργία ενός σύγχρονου, δίκαιου και βιώσιµου ασφαλιστικού
συστήµατος.
Περιµέναµε µια ουσιαστική µεταρρύθµιση και δυστυχώς δεν
το βλέπουµε, κύριε Υπουργέ. Μεταρρύθµιση στην παρούσα
φάση θα ήταν τουλάχιστον να τονώσεις την ανταποδοτικότητα
ως ένα ακόµη επιπλέον κίνητρο ασφάλισης, που σηµαίνει βεβαίως από την άλλη και αυξηµένα έσοδα, λόγω των εισφορών.
Και µεταρρύθµιση στην παρούσα φάση θα σήµαινε τουλάχιστον
να ανοίξουµε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Και αυτό δεν σηµαίνει να ανοίξουµε την ιδιωτική ασφάλιση. Σηµαίνει πάρα πολύ
απλά και αναφέροµαι συγκεκριµένα στην επαγγελµατική ασφάλιση, όπως σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, όπου υπάρχουν ενισχυµένα επαγγελµατικά ταµεία, τα οποία µάλιστα µπορούν και κάνουν και επενδύσεις. Δυστυχώς µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµο
δεν ανοίγει αυτή η πολύ σηµαντική πόρτα.
Εµείς διαφωνήσαµε και διαφωνούµε κάθετα και µε την πολιτική την οποία είδαµε να ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.
Ουσιαστικά τι πήγε να κάνει; Πήγε να δηµιουργήσει ένα ασφαλιστικό σύστηµα βασισµένο σε προνοιακού χαρακτήρα εισφορές,
ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο, ουσιαστικά, οδηγούσε στην
ισοπέδωση. Έχω, όµως, την αίσθηση ότι η Νέα Δηµοκρατία βασίζεται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Ουσιαστικά τι γίνεται; Συρρικνώνει και ενοποιεί, ουσιαστικά, ένα ταµείο κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, προκειµένου να ανοίξει καθαρά -και να
µην κρυβόµαστε- τον δρόµο στην ιδιωτική ασφάλιση και όχι στη
λογική των επαγγελµατικών ταµείων, αλλά της ατοµικής επίλυσης της ασφάλισης του καθένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν αµφισβητεί ότι το
ασφαλιστικό είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέµα. Η βιωσιµότητά
του στην Ελλάδα της κρίσης και στην περίοδο της προσπάθειας
εισόδου σε µία νέα φάση ασφάλισης δεν είναι εξασφαλισµένη.
Σε αυτή την χώρα των δυόµισι περίπου εκατοµµυρίων συνταξιούχων, όπου η αναλογία συνταξιούχων και εργαζοµένων είναι
ουσιαστικά σχεδόν ένα προς ένα, υπάρχει ο κίνδυνος πολύ απλά
να µην βλέπουµε τις αποδοχές, να µην βλέπουµε το ποσοστό
ανεργίας, να µην βλέπουµε το µέλλον των νέων ανθρώπων.
Σήµερα, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στα συνταξιοδοτικά συστήµατα δεν κυριαρχεί το πνεύµα της αλληλεγγύης και
της ισότητας µεταξύ των γενεών, της αναλογικότητας, της εγγύησης επαρκών συνταξιοδοτικών συστηµάτων, της συγκρότησης ενός κοινωνικού κράτους ως µέρους της αναπτυξιακής και
κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα επιτρέπει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα, θα αποτρέπει τη φτώχεια του συνταξιοδοτικού πληθυσµού.
Σήµερα, είναι όσο ποτέ απαραίτητος ο εθνικός διάλογος για
να κάνουµε µία ουσιαστική ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Δεν γίνεται να σχεδιάσεις ένα ασφαλιστικό σύστηµα, αν δεν το συνδέσεις µε την ανάπτυξη. Δεν γίνεται να σχεδιάσεις ένα ασφαλιστικό
σύστηµα, αν δεν έχεις ολοκληρωµένα σχέδια αντιµετώπισης του
δηµογραφικού που είναι από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της
χώρας. Δεν γίνεται να σχεδιάσεις ένα ασφαλιστικό σύστηµα
χωρίς να βρεις και να έχεις νέους πόρους, οι οποίοι θα µπορέσουν να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη και να διασφαλίσουν το
µέλλον.
Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, όχι απλώς οδηγεί σε αδιέξοδο, αλλά ακόµη χειρότερα, δεν εγγυάται το µέλλον της νέας
γενιάς. Θα αναφέρω πολύ ενδεικτικά και πολύ συνοπτικά τα µελανά σηµεία του νέου ασφαλιστικού.
Κατ’ αρχάς, διατηρεί ουσιαστικά τις αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου για τους οικονοµικά ασθενέστερους συνταξιούχους,
για τις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, για τους οµογενείς από
την Αλβανία και από τον Πόντο, για τα αγροτικά εισοδήµατα που
τα περικόπτει οριζόντια κατά 30%, για το ότι αποµακρύνει κάθε
προοπτική καταβολής δέκατης τρίτης κανονικής σύνταξης, όπως
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εµείς έχουµε προτείνει.
Βεβαίως, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η αποσύνδεση της εισφοράς από το εισόδηµα είναι αναγκαία αλλαγή. Είχαµε αναδείξει πρώτοι ότι η σύνδεση αυτή του νόµου Κατρούγκαλου
δηµιουργεί ένα ξεκάθαρο κίνητρο για εισφοροδιαφυγή και για
φοροδιαφυγή. Πρέπει, όµως, από την άλλη να µην εγκλωβίζονται
όλοι σε µία και µόνο υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία. Και
αυτό το λέω ειδικά για τους επιχειρηµατίες, όπου πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότερες κατηγορίες, ώστε να µη φτάνουµε
στο σηµείο, ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες µιας επιχείρησης να πληρώνουν λιγότερες και µικρότερες ασφαλιστικές εισφορές από
ό,τι οι εργαζόµενοι.
Όλα αυτά µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως ο νόµος Βρούτση και ο νόµος Κατρούγκαλου βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία.
Απλά, διορθώνονται οι διατάξεις για τις οποίες έχει αποφανθεί
το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ουσιαστικά, είναι το ίδιο πράγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ θερµά.
Πώς, λοιπόν, µπορεί το νέο ασφαλιστικό να προαναγγέλλεται
ως οιωνός ανάπτυξης, κάτι που θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς δεν µπορεί να γίνει µε το νέο νοµοσχέδιο; Όταν πραγµατικά
µιλάµε για µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό, εννοούµε προτάσεις, οι οποίες προσεγγίζουν τον πολίτη και που σέβονται τους
κόπους των συνταξιούχων. Εννοούµε σοβαρές µεταρρυθµίσεις,
όπως αυτές που έκανε το ΠΑΣΟΚ, όπως ήταν το ΕΚΑΣ, όπως
ήταν η σύσταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, όπως ήταν η
δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ, όπως ήταν τα ΚΕΠΑΑ, όπως ήταν το
Ασφαλιστικό Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών.
Πουθενά, κύριε Υπουργέ, στο νοµοσχέδιό σας δεν υπάρχει
πρόβλεψη για εύρεση νέων πόρων για το ασφαλιστικό. Τελικά,
ενδιαφέρεται κανείς για τη νέα γενιά; Όλοι οι νόµοι της µνηµονιακής περιόδου, προσπαθώντας να µην υπάρχουν πιο σκληρά
µέτρα κατά των σηµερινών εργαζοµένων και κατά των σηµερινών
συνταξιούχων λειτούργησαν σαν να δανείζονται από το µέλλον.
Για αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνουµε; Η σωστή ασφαλιστική µεταρρύθµιση έρχεται µε µακροχρόνια σχέδια βασισµένα
σε αναπτυξιακό πλάνο της νέας γενιάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας ότι είµαστε
εδώ για να ξεκινήσουµε έναν ουσιαστικό εθνικό διάλογο για µία
πραγµατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση, προκειµένου να εξασφαλίσουµε δικαιοσύνη και βιωσιµότητα, αξιοπρέπεια στους
συνταξιούχους, αλλά και να εγγυηθούµε στους νέους ανθρώπους ότι µεριµνούµε, ώστε αυτοί να έχουν ανάλογα δικαιώµατα
στο τέλος του εργασιακού τους βίου.
Το Κίνηµα Αλλαγής, από την πρώτη στιγµή, τόνισε την ανάγκη
κατάργησης του νόµου Κατρούγκαλου. Μάλιστα, καταθέσαµε
συγκεκριµένη τροπολογία, όπου ζητούµε µε συγκεκριµένες προτάσεις την άρση όλων των αδικιών των προηγούµενων ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Μόνο µε τέτοιους όρους µπορούµε να µιλήσουµε για µία ουσιαστική και πραγµατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Και µόνο
σε τέτοιες βεβαίως περιπτώσεις θα µπορούσαµε να υπερψηφίσουµε αυτό το σχέδιο νόµου, το οποίο δυστυχώς δεν λύνει το
πρόβληµα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Κώτσηρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αναµφίβολα η ψήφιση ενός νοµοσχεδίου που αφορά στην κοινωνική
ασφάλιση είναι µία πολύ σηµαντική νοµοθετική διαδικασία. Και
αυτό, διότι αφορά το παρόν, το µέλλον της πατρίδας, των εργαζοµένων, της νέας γενιάς, των συνταξιούχων και απηχεί γενικότερα τις κοινωνικές αγωνίες, τις κοινωνικές ανάγκες, ειδικά στη
συγκεκριµένη περίοδο, στην απαρχή µιας νέας δεκαετίας προκλήσεων για την ελληνική κοινωνία, για την πατρίδα µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συνοδεύεται από δύο µελέτες, οι οποίες δείχνουν και
τη σωστή προετοιµασία και επεξεργασία που έχει γίνει, αλλά και
το βάθος στο οποίο επενδύει το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση στο να µπορέσει να επιλύσει ένα τόσο σηµαντικό θέµα
σε βάθος χρόνου, όχι αποσπασµατικά και όχι µε µπαλώµατα.
Όπως είπε και ο Υπουργός προηγουµένως, διασφαλίζεται η
βιωσιµότητα µέχρι το 2070. Υπάρχει, επίσης και αναλογιστική µελέτη που αφορά τις επικουρικές συντάξεις και το λοιπό κοµµάτι.
Μετά από έντεκα χρόνια, φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
δεν µειώνει τις συντάξεις, µετά από µία δύσκολη δεκαετία για
την πατρίδα µας. Αντιθέτως, οι σηµερινοί και οι αυριανοί εργαζόµενοι της χώρας που θα έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης θα
δουν µε τον νέο νόµο υψηλότερες παροχές.
Η νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση αγκαλιάζει όλους τους σηµερινούς εργαζόµενους και ευνοεί και τους αυριανούς συνταξιούχους, δίνοντας προοπτική σε ένα θέµα το οποίο αφορά το
µέλλον της πατρίδας µας.
Με την παρούσα µεταρρυθµιστική τοµή επιχειρείται η δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
στον οποίο εντάσσεται και το ΕΤΕΑΕΠ και ολοκληρώνεται οριστικά η µεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του συνολικού συστήµατος. Δηµιουργείται έτσι ένα νέο ψηφιακό και
αποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα, σύγχρονο και αντίστοιχο
µε τα καινούργια δεδοµένα που πρέπει να έχει µία σύγχρονη οικονοµία και µία σύγχρονη κοινωνία. Συνδράµει τους συνταξιούχους. Επαναφέρει την αξιοπρέπειά τους. Μπαίνει µε νέες
προκλήσεις στην καινούργια δεκαετία.
Είναι εξαιρετικά κοµβικό και σηµαντικό, κατά την άποψή µου,
δεδοµένων και των δυσκολιών που αντιµετώπιζαν -και αντιµετωπίζουν και προσεχώς ευελπιστούµε να µειωθεί αυτό το πρόβληµα- οι νέοι, οι οποίοι εισέρχονται στον επαγγελµατικό τους
βίο στα χρόνια της κρίσης το ότι παρέχεται ειδική µέριµνα για
τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες. Μάλιστα, διευρύνεται,
όχι µόνο στους νέους επιστήµονες, αλλά και στους λοιπούς ελεύθερους επαγγελµατίες, το οποίο αφορά στις µειωµένες εισφορές, οι οποίες θα υπάρχουν για τα πρώτα πέντε έτη και δεν θα
υποχρεώνεται κανένας ελεύθερος επαγγελµατίας µετά την πενταετία να δίνει πίσω τη διαφορά των µειωµένων εισφορών και
της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως τον υποχρέωνε ο
προηγούµενος νόµος.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση ενθαρρύνει τους νέους να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για τη νέα γενιά που αγωνιζόταν να σταδιοδροµήσει
επαγγελµατικά σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό και δύσκολο φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον.
Δηµιουργούµε κίνητρα για αυτή τη γενιά, στην οποία θα στηριχθεί η ελληνική οικονοµία και η ελληνική κοινωνία τα επόµενα
χρόνια. Παρέχουµε στους νέους τη στήριξη που έχουν ανάγκη
µέχρι να καθιερωθούν επαγγελµατικά. Και αυτή τη δυνατότητα
καταβολής µειωµένης εισφοράς έως και µία πενταετία των νέων
επαγγελµατιών, η οποία δεν θα είναι ασφαλιστική οφειλή είναι
ένα πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτό το µέτρο µπορεί σε συνδυασµό και µε λοιπά εργαλεία,
τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν, όπως το ΕΣΠΑ για τη στήριξη επιχειρηµατικότητας και άλλες δράσεις, να συνεισφέρει
στην προσπάθεια επαναπατρισµού, αφ’ ενός των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά κυρίως της νέας γενιάς, η οποία έµεινε
στη χώρα την τελευταία δεκαετία, πάλεψε, έβαλε πλάτη για να
ορθοποδήσει η ελληνική οικονοµία. Πρέπει και αυτή η γενιά να
δει σιγά-σιγά µία βελτίωση στην καθηµερινότητά της µε την
απαλλαγή από περιττά βάρη.
Υποστηρίζουµε, λοιπόν και ψηφίζουµε ένα σύστηµα ανταποδοτικό και ευέλικτο. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αγρότες αυτοτελώς απασχολούµενοι επιλέγουν ελεύθερα τις ασφαλιστικές
εισφορές, ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα και τις
συντάξιµες αποδοχές. Απελευθερώνονται έτσι από ένα ασφυκτικό και δεσµευτικό σύστηµα υπολογισµού εισφορών, ενώ παράλληλα,
καλλιεργείται
η
ασφαλιστική
συνείδηση,
αποκαθιστώντας την ανταποδοτικότητα.
Παράλληλα το νέο σύστηµα είναι ανθρωποκεντρικό καθώς κι-
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νείται στο βασικό άξονα κοινωνικής πολιτικής για τον οποίο έχει
δεσµευτεί η Νέα Δηµοκρατία. Συστήνεται στον e-ΕΦΚΑ Ειδική Διεύθυνση Διευθετήσεις Αναφορών για θέµατα ΑΜΕΑ µε στόχο την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης, ενώ σε πολλές άλλες ρυθµίσεις του, τις ανέλυσε και ο Υπουργός, αλλά και
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, αφορά περιπτώσεις όπως
είναι οι εργαζόµενες µητέρες, οι χήρες, αλλά και ειδικότερες κατηγορίες συµπολιτών µας, οι Ένοπλες Δυνάµεις, ο πρωτογενής
τοµέας και οι αγρότες.
Λύνονται έτσι τα δοµικά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει
το προηγούµενο καθεστώς και µπορούµε πλέον να εισέλθουµε
σε µια εποχή µεγαλύτερης αναπτυξιακής λογικής. Και σε αυτό
το κοµµάτι της αναπτυξιακής λογικής είναι αλληλένδετο πραγµατικά το θέµα της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης.
Η σηµασία των επενδύσεων για τη χώρα µας ως βασικός µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το
ασφαλιστικό και γι’ αυτόν τον λόγο βελτιώνουµε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τονώνουµε τις επενδύσεις, ενισχύονται οι νέες προσλήψεις, άρα αυξάνει η απασχόληση και
µειώνεται η ανεργία, κάτι το οποίο µε το προηγούµενο καθεστώς
και µε την υπερφορολόγηση, µαζί µε τις υπέρµετρες ασφαλιστικές εισφορές, ήταν αδύνατο να συµβεί.
Η φιλοσοφία του νέου νοµοσχεδίου είναι ολοκληρωτικά διαφορετική και δεν είναι µόνο θέµα της απόφασης του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε µια ειδική κατηγορία συµπολιτών µας οι οποίοι επλήγησαν από το προηγούµενο
καθεστώς, τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Άκουσα την κ. Φωτίου προηγουµένως ότι ήταν πάγια διεκδίκηση των ελεύθερων επαγγελµατιών η αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδηµα. Εγώ θυµάµαι στον νόµο
Κατρούγκαλου να υπάρχει το λοιδορηµένο εκείνη την περίοδο
«κίνηµα της γραβάτας» το οποίο αντιδρούσε σε αυτή την σύνδεση µε µια λογική όχι συντεχνιακή, αλλά µε µια λογική αναπτυξιακή.
Εµείς τι θέλουµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι; Να
υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο θα δίνει κίνητρο στον ελεύθερο
επαγγελµατία, στον νέο επιστήµονα να παραγάγει, όχι να τον καθιστά όµηρο µέχρι ένα συγκεκριµένο εισόδηµα, ώστε να είναι µια
αντιπαραγωγική διαδικασία προς τα κάτω.
Εµείς θέλουµε να µπορέσει να αναπτύξει την επαγγελµατική
του δραστηριότητα, να µπορέσει να µπει στην ελεύθερη οικονοµία ακόµα δυνατότερα, να µπορέσει να έχει προοπτική και όχι να
µένει στάσιµος για να είναι ικανοποιηµένος µε ένα εισόδηµα το
οποίο πραγµατικά µπορεί να του επέτρεπε οριακά λιγότερες
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βέβαια τώρα σε άθροισµα µε
τον φόρο είναι µικρότερη επιβάρυνση, αλλά δεν του έδινε καµµία
προοπτική.
Εµείς θέλουµε την νέα γενιά να έχει προοπτική, να µπορέσει
να µπει στο επάγγελµα και να προχωρήσει και όχι να είναι εγκλωβισµένη µε µια ποινικοποιηµένη ελληνική οικονοµία σε επίπεδο
ασφαλιστικών εισφορών και µε µια λογική πλήρους αντικινητροδότησης.
Εµείς, λοιπόν, σε αυτήν τη λογική είµαστε πλήρως αντίθετοι
και η τοµή που φέρνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι πραγµατικά σηµαντική, διότι άθροισµα ασφαλιστικών εισφορών και
φόρου είναι πλέον µικρότερο ακόµα και στην πρώτη κατηγορία.
Αλλά κυρίως δίνει κίνητρα στον ελεύθερο επαγγελµατία, στον
νέο επιστήµονα, στο «κίνηµα της γραβάτας» που τότε κάποιοι κορόιδευαν, να µπορέσει να αναπτύξει την επαγγελµατική του δραστηριότητα, την κοινωνική του προσωπικότητα και την ένταξή
του στον επαγγελµατικό βίο.
Με λύπη άκουσα επίσης από την κ. Φωτίου προηγουµένως να
αναφέρει εάν εµείς διαβάζουµε τι ψηφίζουµε ή είµαστε απατεώνες. Προφανώς και διαβάζουµε τι ψηφίζουµε. Άλλος ερωτήθηκε
αν είναι κάποιοι απατεώνες δηµοσίως και έλαβε την απάντηση
από τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μπίζιου Στεργιανή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, απλότητα, ελευθερία, ευελιξία, δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα. Αν επιχειρήσει
κάποιος να περιγράψει το νέο ασφαλιστικό, αυτές θα ήταν οι
πέντε πλέον χαρακτηριστικές λέξεις, πέντε λέξεις που αποτυπώνουν τη δοµή και τους στόχους της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης που προωθεί µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο το Υπουργείο
Εργασίας.
Το ασφαλιστικό σύστηµα ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση για
την Ελλάδα. Συνιστούσε πάντα πεδίο αντιπαραθέσεων, τόσο σε
επίπεδο κοινωνικό όσο και πολιτικό. Από καταβολής του υπέστη
πολλές αλλαγές και έγινε αντικείµενο πολλαπλών µεταρρυθµίσεων, χωρίς ποτέ τα αποτελέσµατα να είναι αποδεκτά από το σύνολο του πολιτικού κόσµου ή της κοινωνίας.
Στα χρόνια της κρίσης το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας,
πέρα από τις παθογένειες που το χαρακτηρίζουν διαχρονικά, αντιµετώπισε και άλλα προβλήµατα, όπως µαζική ανεργία και τη
µετανάστευση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας. Και σαν
να µην έφταναν αυτά τα δεινά, έπεσε θύµα της προηγούµενης
κυβέρνησης και του νόµου Κατρούγκαλου.
Αυτό το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να αφήσει πίσω όλες τις παθογένειες που τόσο ταλαιπώρησαν το ίδιο το ασφαλιστικό σύστηµα
και πολύ περισσότερο τους ασφαλισµένους. Στόχο έχει να αποτελέσει εργαλείο για πολλές δεκαετίες στο µέλλον.
Ποιες είναι, όµως, οι καινοτόµες ρυθµίσεις και αλλαγές που
φέρνει το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που θα έχουν
άµεσο αντίκτυπο στους εργαζόµενους και στους ασφαλισµένους;
Κορυφαία ρύθµιση είναι ότι καταργείται το βάναυσο, αναχρονιστικό και απαράδεκτο σύστηµα υπολογισµού εισφορών µη µισθωτών του προηγούµενου νόµου. Ήταν ένα σύστηµα σχεδιασµένο
να εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελµατίες, την παραγωγική
τάξη των Ελλήνων. Ένα σύστηµα που έµοιαζε περισσότερο µε φορολογικό, παρά µε ασφαλιστικό.
Η µέθοδος υπολογισµού των εισφορών µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα όχι µόνο έχει ως αποτέλεσµα να εισπράξουµε
τελικά λιγότερες εισφορές, αλλά οδήγησε και σε απόκρυψη φορολογητέου εισοδήµατος και συνεπώς σε απώλεια δηµοσίων
εσόδων.
Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις αποδεσµεύεται πλέον το φορολογητέο εισόδηµα από τις εισφορές. Θεσπίζονται έξι ανοιχτές
ασφαλιστικές κατηγορίες. Ο καθένας µπορεί να επιλέξει ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα και όχι µε τα χρόνια
ασφάλισης. Από τις έξι ασφαλιστικές κλίµακες µόνο η πρώτη εξ’
αυτών είναι υποχρεωτική. Οι υπόλοιπες πέντε είναι προαιρετικές.
Αναµφισβήτητα πρόκειται για µια ρύθµιση καθολικής αποδοχής
που έτυχε θετικής υποδοχής από όλους τους φορείς ασφαλισµένων της χώρας.
Θετικό πρόσηµο έχει το παρόν νοµοσχέδιο για τον πρωτογενή
τοµέα της χώρας, για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και
τους αλιείς, καθώς ο τόσο ευαίσθητος αυτός κλάδος της οικονοµίας µας εντάσσεται σε ένα ειδικό ευνοϊκό και προστατευτικό
πλαίσιο ασφαλιστικών εισφορών.
Ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση εισάγεται για τους ανθρώπους
που είναι ετεροεπαγγελµατίες. Γι’ αυτούς δεν ισχύει µεν η πρώτη
ασφαλιστική κλάση και υπάγονται στη δεύτερη. Αλλά σε περίπτωση που η εισφορά της κλάσης αυτής καλύπτεται από τις εισφορές που έχει καταβάλει ο αγρότης ετεροεπαγγελµατίας ως
µισθωτός, δεν πληρώνει τίποτα στον ΟΓΑ. Αν δεν καλύπτεται η
διαφορά του ποσού από την προσφορά που πληρώνει από τη
δεύτερη δουλειά του ως µισθωτός, τότε θα πληρώσει το ποσό
που χρειάζεται µέχρι τη συµπλήρωση του ποσού της δεύτερης
κλάσης.
Προσωπικά εκλέγοµαι σε έναν κατ’ εξοχήν αγροτικό νοµό τον
Νοµό Λάρισας. Γνωρίζω καλά τα προβλήµατα, τις αγωνίες, τα
αδιέξοδα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες µας. Γνωρίζω, επίσης,
καλά πως η χώρα µας δεν θα µπορέσει να κάνει το βήµα στο µέλλον αν δεν προστατευτεί και αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τοµέας.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζει έµπρακτα τον
Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο και µε το νοµοσχέδιο αυτό το
αποδεικνύουµε για άλλη µια φορά.
Έρχοµαι στον e-ΕΦΚΑ. Μια πραγµατική καινοτοµία που ανα-
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µένεται να αλλάξει τον τρόπο συναλλαγής των πολιτών µε τον
ασφαλιστικό τους φορέα, είναι η δηµιουργία του Εθνικού Φορέα
Ασφάλισης, του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ, στον οποίο θα υπάγονται
όλα τα ταµεία. Η θεσµοθέτηση του e-ΕΦΚΑ στοχεύει σε οργανωτική και διοικητική ενοποίηση µε τρεις ανεξάρτητους και αυστηρά αυτοτελείς οικονοµικά κλάδους, µε λογιστική και
οικονοµική αυτοτέλεια κύριας σύνταξης, επικουρικής και εφάπαξ
παροχής.
Με το σύστηµα αυτό η χώρα εισέρχεται σε µια νέα εποχή µε
την ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδοµένων και την
ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης.
Ο κάθε πολίτης θα έχει διαδικτυακή πρόσβαση στις ψηφιακές
υπηρεσίες. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός θα είναι πιο φιλικός
στον χρήστη για υπηρεσίες όπως η διαδικασία απονοµής σύνταξης, η ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, η
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας ένα πραγµατικά µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο, το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από έντεκα έτη το οποίο δεν θα επιφέρει καµµία
µείωση στις συντάξεις. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ο πυλώνας
της εργασιακής ζωής. Το ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να υπάρχει µε στόχο τη διασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης των ατόµων µιας κοινωνίας και την καταπολέµηση της αβεβαιότητας που
το άτοµο αισθάνεται µετά την αποχώρηση από το εργασιακό
πεδίο.
Το παρόν είναι ένα νοµοσχέδιο µε επιστηµονική τεκµηρίωση,
αποτέλεσµα διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, συνοδευόµενο για πρώτη φορά από πλήρη
αναλογιστική µελέτη που εγγυάται τη βιωσιµότητα του συστήµατος µέσα σε πλαίσιο αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι βρισκόµαστε µέσα στην
ιστορική αυτή Αίθουσα έχουµε την υποχρέωση να δουλέψουµε
για τη γενιά που εγκατέλειψε τη χώρα, αλλά και για τις επόµενες
που πρέπει να οραµατιστούν και να ονειρευτούν στη χώρα µας.
Πρέπει να την πολιτική µας στάση και συµπεριφορά να χτίσουµε
ξανά σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, να τους αποδεικνύουµε κάθε µέρα πως αυτός είναι ο βαθύτερος στόχος της πολιτικής µας. Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί πυλώνα αυτών των
πολιτικών πράξεων. Γι’ αυτόν τον λόγο σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεση
της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµητρίου Χαράλαµπος από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο Βρούτση, διότι διορθώνει αδικίες, ανοησίες
και πράγµατα τα οποία αν τα αφήναµε να συνεχίζονται και τα
επόµενα χρόνια, θα είχαµε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα στον
κοινωνικό τοµέα και µεταξύ των εργαζοµένων.
Είναι εξίσου προφανές, ότι ο κ. Βρούτσης -όπως το είπε και
στην επιτροπή- έχει βάλει υπό σκέψη τη διόρθωση µιας συγκεκριµένης, κατά τη γνώµη µου, αδικίας, η οποία αφορά στις κρατήσεις για την υγεία, που έχουν οριστεί στα 66 ευρώ για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες ενώ για τους µισθωτούς παραµένουν
αναλογικές του εισοδήµατος τους. Ελπίζω να το φέρετε σύντοµα, κύριε Υπουργέ.
Είναι εξίσου προφανές, ότι η αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού µε τον e-ΕΦΚΑ θα δώσει τη δυνατότητα στο κράτος να αποκτήσει µία, έστω και την τελευταία στιγµή, τιµή έναντι των
συνταξιούχων, δίνοντάς τους τη σύνταξη την ώρα και την ηµέρα
που θα βγαίνουν στη σύνταξη. Εάν αυτό γίνει, το επόµενο βήµα
θα είναι να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι έως ότου γίνουν συνταξιούχοι ένα εργαλείο ελπίδας, που είναι ο ατοµικός λογαριασµός
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τον οποίο και θα µπορούν να βλέπουν και να συµβουλεύονται
ανά πάσα στιγµή.
Εξίσου σηµαντικό είναι να επαναληφθεί η αξιοπιστία που
προσδίδει στο νοµοσχέδιο αυτό η Έκθεση της Αναλογιστικής
Αρχής κατά τρόπο συνεπή και συνεχή και όχι οποτεδήποτε φέρνουµε ένα καινούργιο σχέδιο νόµου, µία ρύθµιση για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό. Θα πρέπει, νοµίζω, η Αναλογιστική Αρχή
να αποκτήσει τα µέσα -δεν τα είχε δυστυχώς, δεν υπήρχε καν,
δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και ο κ. Βρούτσης της δίνει
µία υπόσταση, διότι φέρνει τη δουλειά της ταυτοχρόνως µε το
υπό κρίση σχέδιο νόµου- να µπορεί να δηµοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να αναθεωρεί όποτε χρειάζεται τα στοιχεία
της αναλογιστικής επίπτωσης που έχει πάνω στο δηµόσιο χρέος
η συνταξιοδοτική δαπάνη.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απολύτως αναµενόµενο -γιατί έτσι λειτουργεί το σύστηµά µας και όλοι το γνωρίζετεότι αυτή τη στιγµή χρήµατα για να πληρώσουµε τις µελλοντικές
συντάξεις δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα,
διότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που θα πάρουν τη σύνταξή
τους, περιµένουν από τα παιδιά τους να δουλέψουν και µε τις
κρατήσεις τους να χρηµατοδοτήσουν, όπως και µε τη φορολογία
τους να πληρώσουν τις συντάξεις τους.
Έχουµε βάλει εδώ και πολλά χρόνια τον κόσµο ανάποδα. Και,
δυστυχώς, επί όλα αυτά τα χρόνια αρνούµαστε να τον θέσουµε
ξανά στα πόδια του.
Θέλω να πω ότι περιµένω -και θα περιµένω όσο χρειαστεί και
όσο ο θεός θα µου δώσει τη δυνατότητα να το περιµένω- να φτιαχτεί, επιτέλους, ένα σύστηµα µε σίγµα κεφαλαίο. Σύστηµα µε
σίγµα κεφαλαίο είναι αυτό που δείχνει εµπιστοσύνη σε αυτόν που
εργάζεται, ώστε να πιστεύει ότι δεν εργάζεται του κουτουρού,
ότι δεν τα δίνει σε ένα σπάταλο κράτος και ότι µε αυτό που κάνει,
εξασφαλίζει όχι µόνο τον εαυτό του, αλλά και τα παιδιά του από
την υποχρέωση να τον γηροκοµήσουν σε δύσκολες συνθήκες.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να προβλέψουµε τι θα συµβεί µέχρι το 2070 -για αυτό, άλλωστε, και η
συνταξιοδοτική δαπάνη στην Έκθεση της Αναλογιστικής τόσο µε
το προηγούµενο όσο και µε το παρόν προτεινόµενο σύστηµα
πρακτικώς συµπίπτει- µας χρειάζεται ακόµη περισσότερο ένα σύστηµα που βάζει στο άτοµο, στον ιδιώτη και στα συστήµατα, που
δόξα τω θεώ διαθέτουν οι σύγχρονες οικονοµίες -όχι όµως και η
δικιά µας- την εµπιστοσύνη για όλα αυτά που µένει να συµβούν.
Όταν λέµε «ασφαλιστικό», όταν λέµε «συνταξιοδοτικό» στην
πραγµατικότητα ασφαλίζουµε έναν µελλοντικό κίνδυνο, τα γηρατειά. Ασφαλίζουµε το πρόβληµα στα γηρατειά ένας άνθρωπος
να βρεθεί χωρίς επαρκές εισόδηµα.
Μία ακόµη νεωτερική και πολύ σηµαντική επέµβαση του κ.
Βρούτση είναι -και το λέω γιατί τον γνωρίζω αρκετά χρόνια ώστε
να ξέρω που έχει βάλει το προσωπικό του πάθος και έχει πάρει
από όλα όσα έχουν συζητηθεί τα τελευταία χρόνια, τα κρίσιµα
ζητήµατα και τα έχει βάλει στο σχέδιο νόµου το οποίο σας ζητώ
να υπερψηφίσουµε µαζί- ο διαχωρισµός της εθνικής σύνταξης,
ώστε να σταµατήσει αυτή η συζήτηση για το θέµα της προνοιακής σύνταξης, στην οποία όλοι νοµίζω συµφωνούµε και ως
προς το ύψος της τελικά -τα 384 είναι αυτό που αυτή τη στιγµή
µπορούµε να βάλουµε- από την ανταποδοτική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Στην ανταποδοτική φαντάζοµαι ότι ο ατοµικός λογαριασµός
θα δίνει αυτή την µελλοντική ελπίδα, θα πείθει τους ανθρώπους
να σταµατήσουν να δέχονται τον υποβιβασµό της ανθρώπινης
υπόστασης του εργαζοµένου όταν µετά το 15ο έτος, επί σαράντα
τελευταία χρόνια δεχόντουσαν τον εργοδότη να τους κλέβει τις
εισφορές και τα συνδικάτα µας κοίταζαν αλλού την ώρα που
αυτό συνέβαινε, όταν επί όλα αυτά τα χρόνια πιστεύαµε ότι το
σύστηµα µας έχει αποθεµατικά, ενώ ήδη από το 1982 ο Σολωµός,
διοικητής του ΙΚΑ επί ΠΑΣΟΚ έλεγε -και σε ένα βιβλίο του το έχει
γράφει- ότι ήδη από τότε ξεκινήσαµε να πληρώνουµε από τον
προϋπολογισµό.
Άρα πιστεύω ότι πρέπει να αποτίσουµε τιµή, αλλά και να σκεφτούµε το επόµενο βήµα κατά τον εξής τρόπο, αν µου επιτρέπετε:
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Ο πρώτος µεταρρυθµιστής του συνταξιοδοτικού συστήµατος,
που είχε τα κότσια να το κάνει, ήταν ο πρωθυπουργός τότε, ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Γιώργος Σουφλιάς -και το λέω,
διότι θυµάµαι ακόµη τα εκατό χιλιάδες άτοµα µπροστά στην πλατεία Συντάγµατος να φωνάζουν κάθε µέρα για να πάρει πίσω τη
ρύθµιση του Σεπτεµβρίου του 1990- είχε το θάρρος, µε απώλεια
και της ακοής του ακόµη, να κρατήσει ως το τέλος.
Ανθρώπους σαν το Στέφανο Μάνο, που επίσης εισήγαγε την
περαιτέρω οργάνωση του συστήµατος και το Δηµήτρη Σιούφα
στο Υπουργείο το δικό σας, κύριε Βρούτση, ανθρώπους σαν τον
κ. Σπράο που εισηγήθηκε τότε, κατ’ εντολή του τότε πρωθυπουργού Σηµίτη, ανθρώπους σαν τον Τάσο Γιαννίτση που είπαν την
αλήθεια και εµείς κάναµε ότι δεν την ακούµε, γιατί όταν φωνάζεις
πολύ, είναι λογικό να µην ακούς, ανθρώπους ακόµη και σαν την
κ. Πετραλιά που έκανε κάτι πιο απλό, αλλά έκανε το πρώτο βήµα
για την ενοποίηση, την οποία ορθώς η σηµερινή Κυβέρνηση παραδέχεται ότι ο νόµος Κατρούγκαλου καλώς την οριοθέτησε σε
αυτό τον άξονα, νοµίζω ότι πρέπει να τους τιµούµε.
Και θα τους τιµήσουµε καλύτερα αν, κυρία Πρόεδρε, οργανώσουµε το συνταξιοδοτικό σύστηµα µε πυγµή, ώστε να στηρίζεται
στην ανάπτυξη, να στηρίζεται, δηλαδή, στη δυνατότητα αυτής
της χώρας να παράγει εισοδήµατα, να παράγει προϊόν και, εποµένως, να εξασφαλίζει καλύτερες συντάξεις και όχι συντάξεις
για τις οποίες θα κρέµεται από τα παντελόνια µε τις τρύπιες τσέπες του φορολογουµένου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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 εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Κιλκίς.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ασηµακοπούλου από την Ελληνική
Λύση για επτά λεπτά.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έννοια του
κοινωνικού κράτους ταυτίζεται µε την ενσάρκωση της αλληλεγγύης σε µία οργανωµένη πολιτεία. Η οικονοµία και η κοινωνία
συνδέονται άρρηκτα σε ένα δεσµό, ο οποίος, ύστερα από τις
ακολουθούµενες πολιτικές του παρελθόντος, έχει εξελιχθεί σε
µία εστία προβληµάτων.
Εκκινώντας από το πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση σχεδίου
νόµου, η µετονοµασία του ΕΦΚΑ από Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
e-ΕΦΚΑ, θεωρείται περιττή, κοστοβόρα και προωθείται άνευ ιδιαίτερου λόγου προς περαιτέρω επιβάρυνση, επί της ουσίας, του
φορέα.
Οι πόροι από τους οποίους τροφοδοτείται ο νέος εθνικός φορέας πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να είναι πιο διευρυµένοι. Αφήνετε απέξω πλήθος κατηγοριών φόρων κατανάλωσης διαφόρων
προϊόντων.
Μία προσθήκη η οποία µας δηµιουργεί πληθώρα ερωτηµάτων,
είναι εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 6, καθώς δίνεται η
δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της τηρήσεως
λογιστικών βιβλίων και της κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Με ποια αιτιολογία; Επειδή δεν µπορούν να καλυφθούν οι
υπηρεσίες αυτές από τον ίδιο το φορέα; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριµένος σχεδιασµός, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι
περαιτέρω επιβαρύνσεις από εξωτερικούς αναδόχους και οι
ανάγκες να καλύπτονται από τον ίδιο;
Έτσι θα υπερνικήσετε την υποστελέχωση από την οποία πάσχει;
Ωραίες είναι οι θεωρητικές τοποθετήσεις και τα ευχολόγια,
αλλά στην πράξη αν επισκεφτεί κάποιος τα ταµεία θα αντιληφθεί
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το µέγεθος της υποστελέχωσης και της αδυναµίας των υπαλλήλων να ανταποκριθούν έγκαιρα στα αιτήµατα εξαιτίας του ιδιαίτερα αυξηµένου όγκου.
Αναφορικά µε το Μητρώο Ασφαλισµένων του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τη διαδικασία καταχώρησης των αιτήσεων των διαφόρων µεταβολών θα έπρεπε να
τίθεται συγκεκριµένος χρονικός περιορισµός για την επεξεργασία των αιτήσεων των ασφαλισµένων από τον φορέα, για να
εκλείψει επιτέλους το χρόνιο φαινόµενο των καθυστερήσεων.
Οµοίως για την προωθούµενη διακοπή της έντυπης χορήγησης των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών εκτός από τις εξαιρέσεις όπου υφίσταται τεχνικό πρόβληµα εκφράζουµε τις
επιφυλάξεις µας για την εύρυθµη λειτουργία αυτής της προοπτικής.
Θέλω επίσης να επισηµάνω την αναγκαιότητα της ενδυνάµωσης της κοινωνικής προστασίας υπέρ των ευπαθών οµάδων
καθώς οι παροχές σε χρήµα θα έπρεπε να είναι αναλογικές του
πραγµατικού εισοδήµατος του ασφαλισµένου. Απαιτείται η άµβλυνση των ανισοτήτων µε έµφαση στην αποτελεσµατική προστασία των ευάλωτων πληθυσµιακών κατηγοριών.
Θέλω παράλληλα να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να µην επιβαρύνονται υπέρµετρα µε εισφορές όσοι είναι πάνω από σαράντα έτη ασφάλισης, όπως οι χερσαίοι µεταφορείς. Η Ελλάδα
έχει στα χέρια της ένα πολύ δυνατό χαρτί το οποίο πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό, εκείνο της πρωτογενούς
παραγωγής. Η εγχώρια γεωργική εκµετάλλευση θα δώσει την
δυνατότητα στη χώρα µας να ενισχύσει την οικονοµία της. Η
αξιολόγηση τόσο της βιωσιµότητας όσο και της καταλληλότητας
των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης
είναι επιτακτική.
Το ίδιο αναγκαία είναι και η προστασία αλλά και η εφαρµογή
µέτρων για την αντιµετώπιση των ειδικών συνθηκών των οµάδων
ιδιαίτερου κινδύνου αλλά και η ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται καταλλήλως η ενίσχυση του εισοδήµατος και η εν συνόλω πρόσβαση στο σύστηµα υγείας.
Εν συνεχεία σχετικά µε την απονοµή της σύνταξης του άρθρου
17 και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χωρίς να δίνονται συγκεκριµένα απώτατα όρια απονοµής της δεν υπάρχει ουδεµία ειδική πρόβλεψη για ταχύτερη απονοµή της σε συγκεκριµένες
οµάδες δικαιούχων. Αµφιβάλουµε για το εάν και κατά πόσο θα
βελτιωθούν οι χρόνοι απονοµής.
Ιδιαίτερα η ανισότητα της αντιµετώπισης των συνταξιούχων
που εργάζονται, που θεσπίζεται δυνάµει χρονικών οριοθετήσεων,
είναι εξόφθαλµη και παντελώς άδικη.
Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό το εξής. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος πρέπει να
εξασφαλιστούν οι βάσεις στις οποίες στηρίζεται, δηλαδή ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της χώρας. Όσο εκείνος καταποντίζεται τόσο αποµακρυνόµαστε από τον στόχο και από τις
ουσιαστικές αλλαγές.
Δεν πρέπει να παραβλέπουµε το µεγάλο αγκάθι που επηρεάζει
ριζικά το ζήτηµα, δηλαδή το φλέγον δηµογραφικό πρόβληµα, το
οποίο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια για την ανάπτυξη. Αποτελεί µείζον εµπόδιο για την ευηµερία και βεβαίως
έχει ως βασική συνέπεια τόσο τη γήρανση του πληθυσµού όσο
και τη µείωση του εργατικού δυναµικού. Εξάλλου οι εκθέσεις
είναι ξεκάθαρες. Σε σαράντα χρόνια από σήµερα ο προβλεπόµενος πληθυσµός σε ηλικία εργασίας στην Ελλάδα µεταξύ είκοσι
και εξήντα τεσσάρων ετών θα συρρικνωθεί κατά 35%. Αυτό τα
συµπυκνώνει όλα, οι συνέπειες θα είναι αλυσιδωτές.
Οι συνταξιούχοι υποφέρουν έχοντας πια φτάσει στο έσχατο
σηµείο να ζητούν αξιοπρεπή διαβίωση και πάλι δεν θα δουν καµία
ουσιαστική µεταβολή στις συντάξεις του. Αν δεν αλλάξει η πορεία της κατάρρευσης µε τους υπάρχοντες δείκτες δύο είναι τα
σίγουρα. Πρώτον, ότι το ασφαλιστικό σύστηµα θα επιβαρύνεται
διαρκώς και ανεπανόρθωτα. Και, δεύτερον, ότι θα καταρρεύσει
πλήρως το συνταξιοδοτικό.
Εµείς σαν Ελληνική Λύση, έχοντας ως γνώµονα πάντοτε το
συµφέρον των Ελλήνων πολιτών, τονίζουµε ότι δεν πρέπει να µείνουµε απλοί παρατηρητές στη θυσία των συνταξιούχων.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καλωσορίζουµε τον κ. Βρούτση σε µια κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία διότι µέχρι στιγµής µας είχε συνηθίσει να συµπεριφέρεται ως κοινοβουλευτικός διαρρήκτης, κάνοντας κανονική
µπούκα στη Βουλή πέντε λεπτά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας όταν συζητάγαµε το επιτελικό κράτος ή ως κοινοβουλευτικός λαθρεπιβάτης, φορτώνοντας ένα κάρο ρυθµίσεις για τα
εργασιακά στον λεγόµενο αναπτυξιακό νόµο.
Και έρχεται βέβαια ο κ. Βρούτσης τώρα και φέρνει, υποτίθεται,
µια µεγάλη µεταρρύθµιση, η οποία καθόλου µεταρρύθµιση µεγάλη δεν είναι βέβαια, αλλά έχει ένα κοµβικό στοιχείο, δηλαδή
περικοπές 8% για τη µέγιστη πλειοψηφία των συνταξιούχων.
Κόβετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, αυτό που λέγατε επίδοµα και
το κοροϊδεύατε. Εδώ είµαστε και θα ψηφίσουµε µάλιστα και µε
ονοµαστική. Εσείς πρέπει να µας πείτε πόσοι συνταξιούχοι θα
χάσουν αυτό το επίδοµα. Εσείς πρέπει να µας πείτε πόσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώνουν παραπάνω απ’ ό,τι πλήρωναν µε τη δική µας µεταρρύθµιση.
Ακούω κατηγορίες από παντού για τον νόµο Κατρούγκαλου.
Ο νόµος Κατρούγκαλου ήταν µία πραγµατική θεµελιακή µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, πρώτον, διότι εισήγαγε
τα στοιχεία της δικαιοσύνης τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα
ασφαλιστικό σύστηµα και, δεύτερον, επειδή έλυσε το πρόβληµα
το οποίο είχε κληρονοµήσει η δική µας κυβέρνηση των εννιακοσίων διαφορετικών τρόπων υπολογισµού των συντάξεων. Διότι
στην Ελλάδα πρακτικά δεν είχαµε ασφαλιστικό σύστηµα. Είχαµε
πολλαπλά συστήµατα ασφάλισης διάφορων επαγγελµατικών
οµάδων. Ένας κορπορατισµός ιδιότυπος που κάθε επαγγελµατική οµάδα η οποία µπορούσε να ασκήσει πολιτική πίεση κατάφερνε για τον εαυτό της να έχει ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Και έρχεστε τώρα και παίρνετε πρωτοβουλίες σε πάρα πολύ
συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνσή σας είναι η εξώθηση
κυρίως της µεσαίας τάξης, η οποία ενδεχοµένως να έχει µία παραπάνω οικονοµική δυνατότητα, προς την ιδιωτική ασφάλιση και
γι’ αυτό νοµίζω ότι δεν µπορεί κανένας πραγµατικά να ξεγελαστεί.
Η ελεύθερη επιλογή της κλάσης ανεξαρτήτως εισοδήµατος
ωφελεί τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα. Δηλαδή κάποιος
µε εισόδηµα 70.000 ευρώ θα καταβάλλει την ίδια εισφορά µε
αυτόν που έχει 7.000 ευρώ εισόδηµα. Ποια λογική δικαιοσύνης
µπορεί να αποδεχθεί µία τέτοιου τύπου ρύθµιση;
Έχετε σκεφτεί το ενδεχόµενο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να
ξαναµπούν στο φάσµα της αδυναµίας πληρωµής των ασφαλιστικών τους εισφορών; Έχετε κάποια εκτίµηση για το εάν και κατά
πόσο αυτό θα συµβεί; Δεν γνωρίζετε ότι στα χρόνια της καταπληκτικής δικής σας διακυβέρνησης, που όλα τα κάνατε σωστά,
η µέγιστη πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελµατιών αντιµετώπισε το φάσµα της χρεωκοπίας ακριβώς λόγω αδυναµίας πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών;
Τους φέρατε δεύτερο δωράκι την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών. Το πρώτο ήταν οι αυξηµένοι λογαριασµοί του ρεύµατος. Και έρχεται και το τρίτο µε τον «ΗΡΑΚΛΗ» και τη ρευστοποίηση των περιουσιών όσων οφείλουν.
Έρχονται δύσκολες µέρες και από την παγκόσµια οικονοµία
και αντί να λαµβάνετε µέτρα οχύρωσης της ελληνικής οικονοµίας
έχετε την αντίθετη κατεύθυνση.
Περιττό βέβαια να πούµε, το έχουν πει και άλλοι δικοί µας οµιλητές, ότι απέδειξε η δικής µας µεταρρύθµιση ότι πραγµατικά
συντελέστηκε ένα θαύµα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα είχε πλεονασµατικό ασφαλιστικό σύστηµα.
Άκουσα και έναν οµιλητή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι
πρέπει να γυρίσουµε ξανά τον κόσµο µε την κανονική φορά και
όχι µε τα πόδια πάνω και ότι πρέπει να σταµατήσουν οι γενιές
που εργάζονται τώρα να πληρώνουν για τις γενιές οι οποίες είναι
συνταξιοδοτηµένες.
Δεν ξέρω πώς µπορείτε αυτό να το εξηγήσετε. Σε οποιοδήποτε
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σύστηµα οποιοσδήποτε δικαιούχος οποιαδήποτε στιγµή του βίου
που διάγει µε σύνταξη θα έχει κάποια απολαβή οικονοµική και
θα πάει να αγοράσει προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί εκείνη
ακριβώς τη στιγµή. Άρα µε οποιαδήποτε σύστηµα οι συνταξιούχοι περιµένουν να απολαύσουν προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί εκείνον τον καιρό.
Ποια είναι η διαφορά του συστήµατος που εµείς υπερασπιζόµαστε και επιδιώξαµε να κτίσουµε; Η διαφορά είναι ότι βασίζεται
στις ιδέες της διαγενεακής και ενδογενεακής αλληλεγγύης, αλληλεγγύης εντός των γενεών, δηλαδή αναδιανέµουν, και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών, δηλαδή δεσµεύονται οι γενιές που
δουλεύουν τώρα να καταβάλλουν, να δουλεύουν και να συνεισφέρουν για τις συντάξεις της γενιάς που έχει συνταξιοδοτηθεί
και συνεχίζεται ακριβώς αυτό το αλλεπάλληλο, αυτό το συνεχές
κοινωνικό συµβόλαιο.
Ακριβώς το σύστηµα το οποίο εµείς θεµελιώσαµε και προαγάγαµε προκρίνει µια πολιτική, µια κοινωνική συµµαχία. Διότι δένει
τις προσδοκίες της µισθωτής εργασίας µε τους αυτοαπασχολούµενους και δεν είχε τυχαία ο ΕΦΚΑ, όταν ιδρύθηκε, το σύνθηµα
«όλοι µαζί πιο δυνατοί». Αυτό ήταν το σύνθηµα του ΕΦΚΑ. Και το
«όλοι µαζί πιο δυνατοί» είναι στην αντίπερα όχθη του «ο σώζων
εαυτόν σωθήτω», αυτό η δική σας κυβέρνηση το πρεσβεύει, το
κυνηγά και προσπαθεί να το επιβάλει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αλέκα Παπαρήγα, µέλος του ΚΚΕ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Το νοµοσχέδιο αυτό, που δυστυχώς θα γίνει και νόµος βέβαια, αποτελεί έναν νέο -έχω ξεχάσει
τους αριθµούς- γύρο επίθεσης απέναντι συνολικά στους εργαζόµενους, και όχι µόνο στους συνταξιούχους, και προαναγγέλλεται και επόµενος. Τα επόµενα χρόνια θα έχουµε και νέους
γύρους, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση, ή για όσο χρόνο
κόµµατα που ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτό το σύστηµα βρίσκονται στην εξουσία. Εµείς δεν αντιµετωπίζουµε το νοµοσχέδιο
αυτό µόνο ως ζήτηµα κοινωνικής ασφάλισης. Κατ’ αρχάς κοινωνική ασφάλιση δεν είναι µόνο η συνταξιοδότηση, αλλά είναι και
συνταξιοδότηση, είναι και πρόνοια, είναι υγεία, είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.. Το συνεξετάζουµε σε συνδυασµό µε όλα τα
σχέδια που έχουν περάσει, και από το 1974 και µετά, αλλά ιδιαίτερα από το 1985 και µετά, και ιδίως την περίοδο της κρίσης, µε
το θέµα «δουλειά, µισθός, εργασιακές σχέσεις». Δεν είναι κάτι
αποκοµµένο. Γιατί και οι εργαζόµενοι έτσι πρέπει να τα δουν, όλα
µαζί. Πρέπει να τα δουν όλα µαζί, από ποια βάση µισθού ξεκινάνε
σήµερα, από ποιες εργασιακές σχέσεις, το πρόβληµα της ανεργίας.
Και αν θέλετε, επιβεβαιώνεται ότι τα µέτρα που πάρθηκαν την
περίοδο της κρίσης -βεβαίως πάρθηκαν την περίοδο της κρίσηςκαι κυρίως ήταν βάρβαρα γιατί πάρθηκαν όλα µαζί, σε µικρό χρονικό διάστηµα, από όλες τις κυβερνήσεις. Στην πραγµατικότητα
όµως είναι µέτρα που ξεκινάνε από την απασχόληση και φτάνουν
ως τη συνταξιοδότηση, που ο πυρήνας τους πρωτοσχεδιάστηκε
στα µέσα της δεκαετίας του 1970 και συγκεκριµένα µετά την καπιταλιστική οικονοµική κρίση του 1973, που δεν ήταν µόνο πετρελαϊκή και νοµισµατική, και σταδιακά πέρασαν από χώρα σε
χώρα, βεβαίως εµπλουτίστηκαν στην πορεία.
Γιατί από εκείνη την περίοδο και µετά αποφασίστηκε να µπει
τέρµα σε όποιες κατακτήσεις υπήρχαν µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο στην Ευρώπη και σε κάποια άλλα κράτη και τώρα ο καπιταλισµός έπρεπε να περάσει σε νέα φάση και να δηµιουργήσει
µια σύγχρονη, φτηνή εργατική δύναµη. Έγιναν πάρα πολλοί εκσυγχρονισµοί, «θαύµατα» τους είπε ο κ. Παππάς. Θαύµα θεωρείται η ενοποίηση των διακοσίων πενήντα τόσων ασφαλιστικών
ταµείων, που ξεκίνησε πριν από εσάς, δεν έγινε από εσάς. Θέλεις
να το πεις «θαύµα»; Όγδοο, ένατο, δέκατο, πες το ό,τι θέλεις.
Εµείς δεχόµαστε ότι το σύστηµα κάνει εκσυγχρονισµούς, µόνο
που εκσυγχρονισµοί δεν έχουν πάντα θετικό πρόσωπο. Είναι εκσυγχονισµοί που υπηρετούν το σύστηµα, που υπηρετούν το κεφάλαιο, κι είναι εκσυγχρονισµοί που χρησιµοποιούνται για την
αύξηση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.
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Θέλω να µιλήσω για ένα-δυο ζητήµατα. Θεωρώ, κύριε Βρούτση, πάρα πολύ προκλητικό το επιχείρηµα το οποίο προβάλατε,
ότι εν πάση περιπτώσει είναι πιο δίκαιο αυτοί που παίρνουν σύνταξη τριάντα χρόνια και πάνω, έως και σαράντα, να έχουν περισσότερες αυξήσεις από αυτούς που είναι κάτω από τριάντα
χρόνια. Ακούγεται µάλιστα και φυσιολογικό και αρέσει κιόλας. Κι
εγώ σας ρωτάω: Από τι εξαρτάται αν ένας ή µία εργαζόµενη µπορεί να δουλέψει συνεχώς τριάντα χρόνια και σαράντα χρόνια;
Δεν εξαρτάται από το ύψος της ανεργίας; Η ανεργία το 2009
ήταν επτακόσιες χιλιάδες, η καταγεγραµµένη ανεργία, και τότε
εµείς και κάποια άλλα κόµµατα, που δεν πίστευαν ότι θα γίνουν
κυβέρνηση και µπορούσαν να πουλάνε φύκια για µεταξωτές κορδέλες, έλεγαν ότι υπάρχει και η µη καταγεγραµµένη ανεργία, οι
άνθρωποι εκείνοι δηλαδή οι νέοι, που ζητάνε δουλειά αφού τελειώσουν το πανεπιστήµιο και δεν µπορούν να βρουν δουλειά, οι
οποίοι δεν καταγράφονται γιατί δεν είναι απολυµένοι. Δεν καταγράφονται ως άνεργοι. Επίσης, υπάρχουν και οι ελαστικές µορφές απασχόλησης, που σε ορισµένους κλάδους υπήρχαν.
Βεβαίως διπλασιάστηκε, και ενδεχοµένως και παραπάνω, την περίοδο της κρίσης. Έτσι γίνεται στην κρίση.
Για πάρτε, και πριν την κρίση, πόσες γυναίκες µπορούσαν να
συµπληρώσουν σαράντα χρόνια συνεχούς απασχόλησης; Μπορούσαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, ναι, οι γυναίκες εκείνες δηλαδή
που ήταν κυρίως στο δηµόσιο. Γιατί όταν έκαναν τα παιδιά τους
και δεν είχαν τη δυνατότητα να τα στείλουν σε παιδικό σταθµό ή
έπρεπε να γυρίσουν στο σπίτι, αυτές δεν σταµάταγαν και έκαναν
ό,τι µπορούσαν να κάνουν, διότι δεν µπορούσαν να επιστρέψουν
στο δηµόσιο. Ποιες έφευγαν και πήγαιναν στα σπίτια τους; Οι εργάτριες, οι γυναίκες εκείνες που έκαναν διάφορες δουλειές στα
εργοστάσια, πάντα µε τη σκέψη ότι θα µεγαλώσουν τα παιδιά τους
µερικά χρόνια και θα ξαναγυρίσουν. Ας αφήσουµε ότι δεν υπήρχε
ίση αµοιβή για την ίδια δουλειά και δεν υπάρχει ούτε και σήµερα.
Εποµένως το εµφανίζετε ως ότι θα δικαιωθούν αυτοί που δουλεύουν σαράντα χρόνια και κοιτάξτε, µη νοµίζετε ότι ξεκινάω από
προσωπική εµπειρία, γιατί είχα σαράντα χρόνια συνεχούς ασφάλισης. Δεν είναι αυτό το θέµα. Εγώ µπόρεσα και είχα, οι περισσότεροι δεν µπορούν να έχουν. Με αυτή λοιπόν τη δικαιολογία
µπορείτε να περιορίσετε σε έναν πάρα πολύ µικρό αριθµό ανθρώπων αυτούς που θα πάρουν κάτι παραπάνω. Λέει από 9 ευρώ
έως 209 ευρώ ανεβαίνουν οι συντάξεις. Μα έχει χαθεί το 50% και
το 60% για πολλούς στη διάρκεια της κρίσης.
Με αυτό το νοµοσχέδιο αγιοποιείτε τον νόµο Κατρούγκαλου.
Με ποια έννοια; Τον θεµελιώνετε καλύτερα και διορθώνετε επιµέρους ζητήµατα, επειδή έτσι αποφάσισε το Συµβούλιο Επικρατείας. Παραγράφετε όλες τις απώλειες που είχαν οι εργαζόµενοι
στη διάρκεια της κρίσης και παραγράφετε, αν θέλετε, και απώλειες που είχαν και πριν την κρίση.
Θα µου πείτε «Το ΚΚΕ είναι περισσότερο ευαίσθητο από τα
άλλα κόµµατα;». Τη θέση που έχουµε εµείς τη διατυπώνουµε και
µε συγκεκριµένα αιτήµατα: να επιστραφούν όλα τα κλεµµένα των
ασφαλιστικών ταµείων, γιατί αυτά έχουν κλαπεί από τις αρχές
της δεκαετίας του 1950, σωρευτικά έχουν κλαπεί τα αποθεµατικά
των ταµείων, για να µην πούµε για το περίφηµο PSI, που έγινε
κούρεµα για τη σωτηρία των τραπεζών και χάθηκαν µέσα σε ένα
βράδυ 10 δισεκατοµµύρια. Εµείς λέµε να πληρώσει το κόστος το
κράτος και η εργδοσία και να µην υπάρχει µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρηµατιών. Διότι αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές δεν πρόκειται να τις περάσουν στον µισθό των
εργαζοµένων, θα τις κρατήσουν για πάρτη τους. Μιλάµε για την
πλήρη αποκατάσταση των απωλειών. Δέκατη τρίτη και δέκατη
τέταρτη κανονική, όχι επιδόµατα που βαφτίζονται δέκατη τρίτη
και δέκατη τέταρτη σύνταξη κ.λπ., µείωση των ορίων συνταξιοδότησης.
Είµαστε περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι από τα άλλα κόµµατα; Όχι. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Εµείς δεν ξεκινάµε από ευαισθησία. Βεβαίως υπάρχει ευαισθησία, αλλά η δική µας
ευαισθησία οικοδοµείται πάνω σε ένα αντικειµενικό γεγονός:
Εµείς δεχόµαστε την ασυµφιλίωτη αντίθεση κεφαλαίου και εργασίας. Αν θέλουν οι εργαζόµενοι να βελτιώσουν τη θέση τους,
πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν θα τα χάσει όλα, αλλά κάτι πρέπει να χάσει, να µειωθούν τα κέρδη του.
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Όλοι οι άλλοι είστε ευαίσθητοι και προς τις δυο κατευθύνσεις
και κοροϊδεύετε τον λαό όλοι σας, ότι µπορεί να υπάρχουν µέτρα
που ωφελούν και την επιχειρηµατικότητα -και όταν λέτε «επιχειρηµατικότητα» δεν εννοείτε τώρα έναν που έχει ένα µαγαζάκι,
άντε και το πολύ πολύ να απασχολεί τη γυναίκα του στο µαγαζί
ή ξέρω γω έναν εργαζόµενο- µιλάτε για τα θηρία, τους επιχειρηµατικούς οµίλους και αυτούς που είναι στεφάνι γύρω τους, και
ότι τάχα µπορούν να ωφεληθούν και οι µεν και οι δε. Όχι, η ο
ένας θα ωφελείται ή ο άλλος θα ζηµιώνει και µην χρησιµοποιείτε
το επιχείρηµα ότι ο ΣΕΒ, και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και
τώρα, ζητάει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η σχέση του κεφαλαίου
µε την εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση που το στηρίζει.
Το κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να κάθεται εκεί απίκο γιατί
φοβάται ότι η εκάστοτε κυβέρνηση κάτω από την πίεση που δέχεται από τους εργαζόµενους, κάτω από την πίεση που, αν θέλετε, δέχεται και η εκλογική της βάση -γιατί και η εκλογική βάση
των κοµµάτων, ένα µεγαλύτερό της µέρος είναι λαϊκοί και δεν
αρκεί η ψήφος της αστικής τάξης- είναι σε επαγρύπνηση µπροστά σε προεκλογική περίοδο µήπως γίνουν κάποιες παροχές,
λίγο παραπάνω και µε αυτήν την έννοια, δεν υπάρχει περίπτωση
που ο ΣΕΒ δεν άσκησε πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση είτε ήταν
η Νέα Δηµοκρατία είτε ήταν το ΠΑΣΟΚ είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς, λοιπόν, ξεκινάµε από την αντίθεση ότι ο εργαζόµενος
αµείβεται στην δουλειά του ή εισπράττει ένα µικρό µέρος από
το προϊόν που παράγει, από την υπεραξία που παράγει και αυτή
αποτελεί κεφάλαιο.
Να σας πω και κάτι; Οι ασφαλιστικές εισφορές της εργοδοσίας από πού βγαίνουν; Είναι από την κλοπή που γίνεται στον εργαζόµενο και ένα µέρος του το επιστρέφουν µε τη µορφή των
ασφαλιστικών εισφορών. Ούτε αυτό το αφήνετε όρθιο. Μειώνετε
τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή ανεβάζετε την κλοπή, την νοµιµοποιηµένη κατά τις συνθήκες κλοπή, στους εργαζόµενους.
Θα επιµείνω στο ζήτηµα αυτό. Τα µέτρα πάρθηκαν από τότε,
από το 1973 ήταν απόφαση να επιλεγούν αυτά τα µέτρα. Τα
εφάρµοσαν πρώτα στη Χιλή και µάλιστα αν θυµάµαι, τότε λεγόσασταν Συνασπισµός και είχατε βγει στα κάγκελα και λέγατε για
την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν η κυβέρνηση Πινοσέτ που φέρνει αυτά τα µέτρα.
Κοιτάξτε, τα µέτρα που συµφέρουν το κεφαλαιοκρατικό σύστηµα τα εφαρµόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Τώρα γιατί επιλέχθηκε η κυβέρνηση της Χιλής και πρότεινε να τα εφαρµόσει, δεν
το ξέρουµε. Μετά τα εφάρµοσε η Θάτσερ και οι µπαµπάδες σας,
του αριστερού ανανεωτικού ρεύµατος έλεγαν ότι κυριάρχησε ο
παγετώνας του θατσερισµού, ο παγετώνας του ρηγκανισµού.
Κάνετε ό,τι µπορείτε για να αθωώσετε το σύστηµα. Φυσικά η µια
κυβέρνηση µπορεί να πάρει τα µέτρα πακέτο όλα, η άλλη να τα
πάρει µε ελιγµούς, η µια να δώσει, να κάνει επιλεκτικές παροχές
σε ένα τµήµα, σε µια οµάδα των εργαζοµένων και όλα αυτά είναι
φυσιολογικά.
Τι ήταν το νοµοσχέδιο Γιαννίτση που, βέβαια, οι κινητοποιήσεις
το ανέτρεψαν; Ήταν µακριά από αυτό; Ή ο νόµος Σιούφα. Αυτά
είναι πριν την κρίση. Με αυτή την έννοια, είτε είµαστε σε κρίση,
είτε είµαστε σε ανάπτυξη, οι εργαζόµενοι τα πληρώνουν.
Ένα τελευταίο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής: Πραγµατικά θα περάσει και η Ελλάδα, γιατί οι άλλες χώρες έχουν περάσει, σε σύγχρονες µορφές φτώχειας. Όχι, δεν θα έχουµε την
εικόνα της φτώχειας της δεκαετίας του 1950 ή την προπολεµική
φτώχεια. Δεν ξέρω πόσοι είδατε αυτό το έργο, τα «Παράσιτα».
Τι είδαµε; Ανθρώπους που ζουν στο καταγώγιο, αλλά έχουν όλοι
και από ένα κινητό, γιατί χωρίς κινητό πρέπει να ψάξουν να βρουν
δουλειά, να δώσουν µια διεύθυνση σε κάποιον να τους προσλάβει στη δουλειά και δεν µπορούν να τους δώσουν το καταγώγιο
που απέξω µάλιστα πηγαίνουν κάποιοι και κάνουν την ανάγκη
τους.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες υπάρχουν νέες µορφές επίλυσης του
προβλήµατος της στέγης. Μεγάλα πάρκινγκ, τεράστια πάρκινγκ
αυτοκινήτων όπου υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες οι οποίοι
απολύθηκαν, έχασαν το σπίτι τους γιατί, βέβαια, το σπίτι το αποκτάς µόνο µε δάνεια, όµως κράτησαν το αυτοκίνητο και το λάπτοπ, το κινητό και ζουν µέσα σε αυτά τα µεγάλα σουπερµάρκετ.
Γιατί τώρα έχουµε και τις νέες µορφές δουλειάς.
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Για να ολοκληρώσω, αυτά όλα τα µέτρα που πάρθηκαν εδώ
και χρόνια είτε µε βαθιά συνείδηση, είτε κάτω από πίεση, είτε
από συνθηκολόγηση, είτε από οτιδήποτε -δεν µε ενδιαφέρει να
πιάσω την ηθική πλευρά του ζητήµατος- έχουν έναν ορίζοντα,
αυτό που λέτε την περίοδο της ψηφιοποίησης, της αυτοµατοποίησης. Αυτή θα δηµιουργήσει νέες µορφές φτώχειας και οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν ένα σπίτι και αν δεν έχουν σπίτι, θα
έχουν ένα τροχόσπιτο και αν δεν έχουν τροχόσπιτο, θα έχουν το
αυτοκίνητό τους, θα έχουν το αυτοκίνητο, θα έχουν κινητό, θα
έχουν λάπτοπ και θα δουλεύουν από το σπίτι, για να µη σας πω
τις τραγικές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες.
Όλα αυτά τα µέτρα, τα οποία παίρνονται, δεν είναι καθόλου
µέτρα για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, διότι
στην Ελλάδα υπάρχει η µοναδική δύναµη που µπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα µε όρους σύγχρονους, της κοινωνίας και
αυτή είναι η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά, λαϊκά στρώµατα.
Σε αυτών τα χέρια, µόνο αυτοί µπορούν να εξασφαλίσουν την
πραγµατική βιωσιµότητα. Άλλη βιωσιµότητα για εσάς και άλλη
βιωσιµότητα για εµάς.
Από αυτή την άποψη, πρόκειται για µέτρα τα οποία νοµιµοποιούν όλα τα προηγούµενα και παραγράφουν τα πάντα. Από αυτή
την άποψη, σήµερα για να ανατραπούν αυτά τα µέτρα ή, εν πάση
περιπτώσει, για να περιοριστούν οι συνέπειές τους δεν χρειάζεται ούτε κανένα κίνηµα πελατειών ούτε υψηλοί τόνοι µέσα στη
Βουλή, χρειάζεται ένα εργατικό λαϊκό κίνηµα το οποίο δεν έχει
καµµία σχέση µε τη ΓΣΕΕ που κατακτήσατε στο συνέδριό της.
Θα είναι ένα κίνηµα πολύ διαφορετικό, πολύ πιο µαζικό, πολύ πιο
δυναµικό µε όλες τις µορφές πάλης. Κοιτάξτε, οι ανώριµοι καρποί, όπου υπάρχουν, θα ωριµάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η κ. Σκουφά από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά η
κ. Γεροβασίλη.
Κυρία Σκουφά, έχετε τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ελπίζω να φανεί ή να παρακολουθεί ο
κύριος Υπουργός, γιατί θέλω να του απευθύνω ορισµένα ερωτήµατα όχι µόνο ρητορικής φύσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν νοµοθετούµε θα πρέπει να
έχουµε σαφή εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας, όχι µια εικόνα που θα θέλαµε να υπάρχει, αλλά την αποτύπωση της κοινωνικής πραγµατικότητας όπως ακριβώς είναι.
Συζητάµε για το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό και αναρωτιόµαστε αν ο κύριος Υπουργός έχει, λοιπόν, σαφή εικόνα των
συντάξεων που παίρνουν οι αγρότες, οι µισθωτοί του ιδιωτικού
τοµέα, οι ελευθεροεπαγγελµατίες, οι εργαζόµενοι µε ηµεροµίσθιο στην Επικράτεια. Προσωπικά όταν σκέπτοµαι τις συντάξεις
αυτών των ανθρώπων απορώ και απορώ διότι, προφανώς, είναι
ικανότατοι µε µαθηµατικές αλχηµείες, όχι να µπορέσουν να ζήσουν, αλλά να επιβιώσουν.
Ερωτώ: Μπορούν, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, να
ζήσουν οι συνταξιούχοι µε 400 ευρώ και 500 ευρώ όταν δεν
έχουν άλλους πόρους; Στην Ελλάδα φαίνεται ότι µπορούν και αν
δεν µπορούν εξαναγκάζονται να µπορέσουν.
Πόσοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν µε 400 ευρώ και 500
ευρώ τον µήνα; Η πλειοψηφία. Υπάρχουν και κάποιοι λιγότεροι
που παίρνουν 700 ευρώ και 800 ευρώ, ενώ άλλοι που παίρνουν
1000 ευρώ, 1000 και κάτι τους θεωρούµε πλουσιότατους. Είναι;
Κάνετε κάτι για αυτή την κοινωνική πλειοψηφία στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Δεν κάνετε. Τα παραδείγµατα που δίνει ο κύριος Υπουργός στη δηµοσιότητα και µας ανέφερε και εδώ,
παραδείγµατα συνταξιούχων που θα δουν αυξήσεις αφορούν εργαζόµενους µε τριάντα τρία ως σαράντα χρόνια ασφαλιστικού
βίου και µε µισθό 700 ευρώ.
Θέλω πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναρωτηθούµε σε αυτήν την Αίθουσα το εξής: Γνωρίζουµε πολλά παραδείγµατα στον περίγυρό µας, έξω στην κοινωνία, που να
δουλεύουν για τριάντα τρία και σαράντα συνεχόµενα χρόνια µε
µισθό των 700 ευρώ;
Για τους ανθρώπους που δεν εξασφάλισαν αυτά τα τριάντα
τρία και πάνω έτη εργασίας -και αυτή είναι η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα µας- πάλι δεν κάνετε τίποτα ή µάλλον κάνετε, κυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης, τους κόβετε τη µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη που θεσµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε το άρθρο 120 του ν.4611/2019. Και όταν
µιλάµε για δέκατη τρίτη µόνιµη σύνταξη µιλάµε για έναν συνταξιούχο που παίρνει 500 ευρώ για δώδεκα µήνες και τα Χριστούγεννα ή τον Μάιο παίρνει άλλα 500 ευρώ. Αυτό το καταργείτε.
Και δεν το καταργείτε µόνο στον συνταξιούχο των 500 ευρώ
αλλά και γι’ αυτόν που παίρνει κάτι περισσότερο. Δεν τη δεχθήκατε, καθώς φαίνεται, από τις καταστρεπτικές συνέπειες που
είχε το πετσόκοµµα του κοινωνικού µερίσµατος το οποίο δεν δόθηκε σε όσους δόθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε συζητήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δικαιούχους του κοινωνικού µερίσµατος; Έχετε συζητήσει µε τους µαγαζάτορες στην αγορά να δείτε πόσο έλειψε αυτό το κοινωνικό
µέρισµα που εσείς πετσοκόψατε;
Ποιους ευνοεί λοιπόν το νοµοθέτηµά σας; Ευνοεί τους συνταξιούχους που έχουν άθροισµα κύριας και επικουρικής πάνω από
1300 ευρώ. Γιατί; Γι’ αυτούς που έχουν άθροισµα κύριας και επικουρικής κάτω από 1300 ευρώ πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ µε νοµοθεσία µερίµνησε. Και γιατί µεριµνάτε γι’ αυτούς που έχουν πάνω από
1300 και λέτε ότι δεν θα υπάρξει µείωση επικουρικής σύνταξης;
Γιατί υπήρξε η απόφαση του Σ.τ.Ε., που πολύ καλά έκανε και
βγήκε, πολύ καλά κάνετε και εφαρµόζετε, όµως την εφαρµόζετε
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έβγαλε το 2018 τη χώρα από τα
µνηµόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που εξασφάλισε το µαξιλάρι των
37 δισεκατοµµυρίων και ο ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε και δηµοσιονοµικό
χώρο ούτως ώστε να µπορέσετε να ευνοήσετε και τους συγκεκριµένους συνταξιούχους.
Για τι ποσοστό όµως συνταξιούχων µιλάµε που παίρνουν
άθροισµα πάνω από 1300 ευρώ; Μιλάµε για 10%, 15%, 20%
βαριά-βαριά; Και όλοι οι υπόλοιποι που παίρνουν σύνταξη κάτω
από 1300 ευρώ; Ευτυχώς, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε τώρα και στο κοµµάτι των ασφαλιστικών εισφορών. Μας
λέτε ότι φέρνετε ένα πιο δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα, γιατί αποσυνδέετε τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδηµα. Μάλιστα.
Είναι πιο δίκαιο; Πέρα από το γεγονός ότι στη συνεδρίαση της
επιτροπής υπήρξαν και φορείς, για παράδειγµα η ΓΣΕΒΕΕ, που
είπε ότι θα πρέπει να επανασυνδεθεί, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική και η λογική του ν.4387 και να ενισχυθεί η φοροδοτική, η εισφοροδοτική ικανότητα. Άρα ο καθένας να πληρώνει για το
δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα αυτό που µπορεί. Και άρα αυτός
που παίρνει 7.000 το χρόνο δεν θα µπορεί να πληρώνει, δεν µπορεί να πληρώνει εκ των πραγµάτων τα ίδια που µπορεί να πληρώνει αυτός που βγάζει 70.000.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουµε µια απλή διαίρεση,
πολλαπλασιασµό, πρόσθεση, αφαίρεση; Παίρνουµε τον άνθρωπο που βγάζει 7.000 ευρώ το έτος. Μιλάµε για 583 ευρώ τον
µήνα. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο λέτε να πληρώσει αναγκαστικά κατώτατη εισφορά 220 ευρώ. Του λέτε να ζήσει µε 363 ευρώ τον
µήνα. Μπορούµε να ζήσουµε όλοι εµείς; Μπορεί να ζήσει ο κύριος Υπουργός µε 363 ευρώ;
Βάζετε, λοιπόν, εννιά στους δέκα εργαζόµενους να ζοριστούν
ακόµη περισσότερο, να πληρώσουν αυξηµένες εισφορές -η αύξηση για την κατώτατη, ξαναλέω, αναγκαστική εισφορά αφορά
ένα ποσοστό της τάξης του 20%- προκειµένου ο ένας στους
δέκα να µπορέσει να ευνοηθεί. Είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη;
Είναι αυτό δίκαιο ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό σύστηµα;
Κλείνοντας, θέλω να επιστήσω την προσοχή του κυρίου Υπουργού που δυστυχώς απουσιάζει, σε δυο εκκρεµότητες που θα πρέπει να νοµοθετηθούν. Η πρώτη αφορά τους µονοσυνταξιούχους
υγειονοµικούς του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τους οποίους εκ παραδροµής η
υπουργική απόφαση του 2018 δεν τους συµπεριλαµβάνει και άρα
δεν έχει βρεθεί ο τρόπος που η εισφορά που πλήρωναν στο ειδικό
ταµείο τους θα προσµετράται στη σύνταξη. Και η δεύτερη αφορά
τα Σώµατα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάµεις στις οποίες ο
νόµος του 2010 τους διαχωρίζει σε νέους και παλαιούς ασφαλισµένους µε έναν όµως παράδοξο τρόπο, όχι µε το σύστηµα που
ισχύει για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισµένους και ασφαλισµένες.
Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να σκεφτείτε πολύ σοβαρά την
επόµενη φορά που θα νοµοθετήσετε ποιους αφορούν τα νοµο-
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θετήµατά σας και επιτέλους να λάβετε υπ’ όψιν σας την ευρύτατη κοινωνική πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε
σήµερα το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Όµως, η συζήτηση διεξάγεται σε ένα σκληρό φόντο για τη χώρα, τη στιγµή που στα νησιά
του βορειοανατολικού Αιγαίου έχει ξεκινήσει ένας πόλεµος, διότι
αποφάσισε η Κυβέρνηση ότι οι πολίτες των νησιών αυτών είναι
κάτι σαν δυνάµεις κατοχής στον τόπο τους. Ακραία βία, δακρυγόνα, προπηλακισµοί. Ήδη υπάρχουν πολυτραυµατίες.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αδιέξοδη πολιτική,
επικίνδυνη πολιτική και θέλω κι εγώ να σας καλέσω από εδώ να
σταµατήσετε και να αποσύρετε τις δυνάµεις της Αστυνοµίας από
τα νησιά. Πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος. Οι πολίτες έχουν δίκιο.
Τα νησιά πρέπει να αποσυµφορηθούν. Επίσης, τους το έχετε
υποσχεθεί. Με αυτή την ατζέντα κάνατε εθνικές εκλογές, κάνατε
και αυτοδιοικητικές εκλογές. Τα βρίσκετε σήµερα µπροστά σας,
αλλά δεν µπορούν να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες αυτή την
παλινωδία της πολιτικής σας.
Από την άλλη πλευρά, για να συµπληρώνεται το background,
υπάρχει και µια προανακριτική, η οποία εξελίσσεται ταυτόχρονα
και την οποία αναλόγως των επικοινωνιακών αναγκών τη διαχειρίζεστε και βεβαίως όχι για να µιλήσουµε για το σκάνδαλο «NOVARTIS», αλλά για να διερευνήσει αυτή η επιτροπή το ποιος
µίλησε για το σκάνδαλο «NOVARTIS».
Και χθες ήρθε ένα ασφαλιστικό στην Ολοµέλεια, το οποίο αποτελεί άλλη µια παλινωδία.
Κατά γενική οµολογία, το ασφαλιστικό σύστηµα είναι πολύπαθο. Δεν υπήρχε καµία κυβέρνηση που να µην ευαγγελίστηκε
ασφαλιστική µεταρρύθµιση για πολλές δεκαετίες. Αυτό δεν το
κάναµε εµείς ακριβώς. Εµείς διαπραγµατευτήκαµε επί των ηµερών µας εντός µνηµονίων σκληρά µε τους θεσµούς για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού και ταυτόχρονα τη µη περικοπή
συντάξεων και το καταφέραµε. Η ανάγκη της µεταρρύθµισης του
ασφαλιστικού µε άξονα τη βιωσιµότητα για τις παρούσες και µελλοντικές γενιές, τη δίκαιη κατανοµή βαρών και την ενίσχυση της
αλληλεγγύης αποτελούσε και αποτελεί πάγιο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας και για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε τη βάση της πολιτικής του.
Θέλω να θυµίσω ότι το 2015 το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης ήταν σε πλήρη κατάρρευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το
ασφαλιστικό µετά από δώδεκα διαδοχικές οριζόντιες περικοπές
των συντάξεων της τάξης µέχρι και 50%, µε απλήρωτες τετρακόσιες χιλιάδες συντάξεις σε εκκρεµότητα και τα ασφαλιστικά
ταµεία µε 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ έλλειµµα. Τι παραδώσαµε;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε όχι µόνο να βάλει οριστικό τέλος στις επανειληµµένες περικοπές των συντάξεων, αλλά και να γίνουν από
την 1-1-2019 αυξήσεις στους εξακόσιους είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους, αυξήσεις που ήρθαν για πρώτη φορά µετά από δέκα
χρόνια. Κυρίως, όµως, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε ήταν το στοίχηµα της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού, της
βιωσιµότητας που σήµερα διακινδυνεύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, επί των ηµερών µας το έλλειµµα των ασφαλιστικών ταµείων έγινε πλεόνασµα. Καταβλήθηκαν συνολικά πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καθώς και
εφάπαξ ύψους 5,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μείωσε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 71% τις απλήρωτες εκκρεµείς συντάξεις. Θα ήθελα
να µας πείτε πόσες συντάξεις εκκρεµούν σήµερα, τι έχετε καταφέρει, γιατί δεν δίνετε τα στοιχεία κι αν αληθεύει ότι οι εκκρεµότητες έχουν ήδη αυξηθεί κατά 40% µε 50%.
Στη ρητορική για το νοµοσχέδιο, λοιπόν, µιλάτε για αυξήσεις
για εργαζόµενους µε µηνιαίο µισθό, ενδεχοµένως 3.500, σαράντα έτη ασφάλισης, πρακτικά, αυξήσεις που αφορούν ελάχιστους. Η αλήθεια είναι ότι το εισόδηµα για εννιά στους δέκα
συνταξιούχους µειώνεται. Ήταν ψευδείς οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για συνέχιση
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της δέκατη τρίτη σύνταξης που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ολόκληρη για
χαµηλοσυνταξιούχους και αναλογική για υψηλότερες συντάξεις.
Ακόµα και οι όποιες µεταβολές επέρχονται, είναι λογιστικές στα
ποσοστά αναπλήρωσης και θα απορροφηθούν από την προσωπική διαφορά.
Οι εισφορές αυξάνονται κατά 20% στους εννιά από τους δέκα
ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους και βεβαίως θεσπίζεται ένα άδικο σύστηµα κλάσεων. Κάποιος µε
200.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα θα καταβάλλει την ίδια εισφορά
µε αυτόν ο οποίος έχει 5.000 ετήσιο εισόδηµα. Πλήττονται λοιπόν από αυτό το ασφαλιστικό χαµηλοσυνταξιούχοι και επαγγελµατίες και των κατώτερων και των µεσαίων εισοδηµάτων. Όµως,
η Κυβέρνηση δεν δίνει λόγο, δεν απολογείται για τα επικοινωνιακά ψέµατα, αφού µάλιστα µείωσε τη δαπάνη για τις συντάξεις
κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ το 2020 σε σχέση µε το 2019 και βεβαίως µε αναδιανοµή σε βάρος των χαµηλοσυνταξιούχων, δηλαδή της απολύτου αντίθετης λογικής από το δικό µας σχέδιο.
Παράλληλα, υπονοµεύεται συνειδητά το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών
εταιρειών, γιατί τα υψηλά εισοδήµατα απαλλάσσονται από εισφορές φαντάζοµαι για να κατευθύνουν χρήµατα στην ιδιωτική
ασφάλιση. Στ’ αλήθεια, η Κυβέρνηση επαναφέρει τη λογική των
οριζόντιων περικοπών και των επιβαρύνσεων στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Η ίδια η αναλογιστική µελέτη που
κατέθεσε ο Υπουργός δείχνει ότι η µέση ετήσια σύνταξη µειώνεται σε σχέση µε το ισχύον σύστηµα και θα συνεχίσει να µειώνεται
µέχρι το 2040.
Αντί λοιπόν να στηρίξει τους εργαζόµενους και έτσι τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, άλλη µία φορά η Κυβέρνηση άλλα εξήγγειλε, άλλα ψηφίζει και για άλλη µία φορά αυτά
τα οποία ψηφίζει είναι σε βάρος, είναι στην πλάτη των συνταξιούχων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρία
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δέκα χρόνια
µνηµονιακής συµπίεσης του ασφαλιστικού, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν η Ελλάδα, όπως λέει η Νέα Δηµοκρατία, επιστρέφει, αν αυτή η διαδικασία συµπίεσης παγιοποιείται ή
αντιστρέφεται. Η Κυβέρνηση θέλει να µας πείσει ότι υπάρχει αντιστροφή, ότι το ασφαλιστικό σύστηµα υγείας είναι ξανά βιώσιµο
και ότι οι συνταξιούχοι αυτής της χώρας θα πάψουν πλέον να
είναι τα εξιλαστήρια θύµατα µιας µονιµοποιηµένης κρίσης.
Έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για όσους από εµάς έχουµε
βρεθεί στις αίθουσες κεκλεισµένων των θυρών ιδίως µε εκπροσώπους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Όποιος από εµάς
έχει βρεθεί σε µια τέτοια αίθουσα νοµίζω ότι µπορεί να επιβεβαιώσει ένα µένος απέναντι στους συνταξιούχους. Όχι µόνο εναντίον των Ελλήνων συνταξιούχων. Φαντάζοµαι το αντίστοιχο
κάνουν και σε χώρες της Αφρικής και στην Πορτογαλία και σε
άλλες χώρες. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό.
Το αντίστοιχο µένος παρακολουθούµε διαβάζοντας ή ακούγοντας ραδιοφωνικούς σταθµούς που πρόσκεινται στην ελληνική
ολιγαρχία. Υπάρχει µια συντονισµένη, αν θέλετε, προσπάθεια να
αναδειχθούν οι συνταξιούχοι, το συνταξιοδοτικό σύστηµα, το
ασφαλιστικό σύστηµα σε κάτι σαν τον εχθρό του ιδιωτικού
τοµέα, σαν µια Αχίλλειος πτέρνα της ελληνικής κοινωνικής οικονοµίας. Αυτό απλώς το σηµειώνω, γιατί βλέπω µια αντιστροφή
σε αυτό το κλίµα τουλάχιστον από τη Νέα Δηµοκρατία. Το ερώτηµα είναι αν αυτή η αντιστροφή στο κλίµα συνοδεύεται και από
ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το οποίο να µπορεί να αντιστρέψει
τον όλεθρο που έχει υποστεί η τάξη των συνταξιούχων.
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιο, καταλήγω στο συµπέρασµα ότι
δεν υπάρχει τέτοια πραγµατική αντιστροφή. Ο νόµος Βρούτση
είναι µια επέκταση του νόµου Κατρούγκαλου, χωρίς να θέλω να
στιγµατίσω ονόµατα. Η µνηµονιακή διαδικασία συρρίκνωσης του
ασφαλιστικού συστήµατος συνεχίζεται. Ο σηµερινός νόµος του

10456

κ. Βρούτση από πλευράς τακτικής είναι εξυπνότερος από τον
νόµο του κ. Κατρούγκαλου από την άποψη ότι αυξάνει ελάχιστα
-αλλά αυξάνει- τις επικουρικές συντάξεις, αλλά ταυτόχρονα µειώνει µεσοµακροπρόθεσµα τις κύριες µέσα από αυτή την πολύ
σηµαντική τοµή του να υπολογίζεται, όχι στο πλαίσιο των τελευταίων πέντε ετών, αλλά στο πλαίσιο ολόκληρης της πορείας των
εισοδηµάτων ενός ασφαλισµένου, ενός συνταξιούχου. Δίνει 5-6
ευρώ κατά µέσον όρο πιο πολλά σε 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχους µε αντίτιµο τη µονιµοποίηση του εξανδραποδισµού των ανθρώπων που χτύπησε η κρίση. Ουσιαστικά τους λέει: «Δεν θα
σας αφήσουµε ποτέ να ανανήψετε για τα χρόνια της ανεργίας
που ζήσατε στη µνηµονιακή περίοδο, στην περίοδο της χρεοδουλοπαροικίας. Ακόµα και σε δέκα, είκοσι χρόνια εσείς που είστε
σήµερα νεότεροι να καταφέρετε να αυξήσετε τα εισοδήµατά σας
προς το τέλος της επαγγελµατικής σας σταδιοδροµίας, πάλι δεν
θα καταφέρετε να σπρώξετε σε ανθρώπινα επίπεδα την κύρια
σύνταξη σας».
Όσο για την αναλογιστική µελέτη, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, δείξτε µου τις υποθέσεις του µοντέλου σας, να σας
πω αν τις πιστεύω. Έχετε αναδειχθεί σε εξαιρετικούς µαθητές
της τρόικας και ιδίως του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όταν
χρησιµοποιείτε υποθέσεις πάνω στις οποίες χτίζετε την αναλογιστική σας µελέτη, υποθέσεις που ακόµα και ο πιο υπεραισιόδοξος µνηµονιακός οικονοµολόγος δεν µπορεί να υποστηρίξει,
υποθέσεις για µέσον όρο ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ της
χώρας 3% µε 3,5% σε µια περίοδο που όποιος διαβάζει «FINANCIAL TIMES», «WALL STREET JOURNAL» καταλαβαίνει ότι αυτά
είναι άπιαστα νούµερα.
Δεν είστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ούτε
καν συντηρητικοί. Πρώτον, η µεγέθυνση του ΑΕΠ δεν θα είναι
αυτή που λέτε ότι θα είναι. Δεύτερον, ακόµα και η µεγέθυνση
που παρατηρείται αφορά προσόδους. Ρωτήστε τους δικούς σας
τους ανθρώπους στους εµπορικούς συλλόγους ανά τη χώρα,
στο ΕΒΕΑ, στα εµπορικά επιµελητήρια. Οι τζίροι των µικροµεσαίων αυξάνονται ή µειώνονται; Θα δείτε ότι, όπου και να ρωτήσετε, Νεοδηµοκράτες βιοτέχνες θα σας πουν ότι οι τζίροι
µειώνονται. Παράλληλα, οι µισθοί συρρικνώνονται. Ο µέσος µισθός το τελευταίο δωδεκάµηνο έχει µειωθεί, σύµφωνα µε τα δικά
σας στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», παρά την αύξηση του κατώτατου
µισθού. Οπότε, ακόµα και να µεγεθύνεται το ΑΕΠ, το µερίδιο του
ΑΕΠ το οποίο αφορά εισοδήµατα µικροµεσαίων και µισθωτών
συµπιέζεται. Εσείς έχετε απλά επεκτείνει ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο βασίζεται στην αναδιανοµή της µιζέριας µεταξύ
των µίζερων. Με άλλα λόγια, το µερίδιο το οποίο φθίνει θα είναι
αυτό το οποίο θα χρηµατοδοτεί το ασφαλιστικό σύστηµα.
Δεν έχετε κάνει καµµία πρόβλεψη για ανακεφαλαιοποίηση των
ταµείων τα οποία από το 2013 µέσα από εκείνο το εγκληµατικό
PSI ουσιαστικά καταδικάστηκαν στην ανέχεια κεφαλαίων. Καµµία
πρόβλεψη για ανακεφαλαιοποίηση των ταµείων. Καµµία πρόβλεψη για νέα έσοδα ταµείων, πέραν των εισφορών που θα
βγουν από αυτό το συρρικνούµενο µερίδιο του ΑΕΠ, το οποίο
αντιστοιχεί στους µισθούς και στους τζίρους των µικροµεσαίων.
Με άλλα λόγια, είναι σαν να πατάτε σε δύο διαφορετικές βάρκες και σε καµία στέρεα. Από τη µία µεριά, συνεχίζετε ένα µοντέλο το οποίο αυτή τη στιγµή ισχύει εδώ και σαράντα χρόνια
ουσιαστικά µε τη γλώσσα της Νέας Δηµοκρατίας του ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού της δεκαετίας του ’70, του ’80, που βασίζεται στην εθνική σύνταξη, στην κύρια σύνταξη και σε ένα
ανταποδοτικό κοµµάτι, το οποίο όµως δεν είναι ανταποδοτικό µε
αγοραία κριτήρια, το οποίο ολόκληρο αυτό το σύστηµα συρρικνώνεται, όπως είπα, άρα αποτυγχάνετε να σταθείτε στο ύψος
των περιστάσεων που θα ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής να
έχετε σταθεί όρθιοι απέναντι σε αυτό.
Από την άλλη, αποτυγχάνετε και ως νεοφιλελεύθεροι. Δεν τολµήσατε να πάτε σε ένα σύστηµα superannuation, δηλαδή στη δηµόσια επιβολή συνεισφοράς σε ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά
ταµεία, όπου θα µπορούσατε να ακολουθήσετε, για παράδειγµα,
το αυστραλιανό µοντέλο, όπου όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι 5% των µισθών τους να το καταβάλλουν σε ένα κεφαλαιοποιητικό ιδιωτικό ταµείο και ο εργοδότης 8%. Δεν είναι αυτή η
πρόταση του ΜέΡΑ25, αλλά αν θέλατε να είστε νεοφιλελεύθεροι,
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εκεί θα πηγαίνατε. Οπότε ούτε προς την ιδιωτικοποίηση πήγατε
ούτε προς την ανακεφαλαιοποίηση ενός πραγµατικού δηµόσιου
συστήµατος, το οποίο να βασίζεται στη γνωστή τριπλή χρηµατοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στο πλαίσιο αυτό των δύο
αστοχιών, παρουσιάζετε ένα νοµοσχέδιο σήµερα, το οποίο σε
δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια θα είµαστε πάλι εδώ και πάλι
θα συζητάµε, όπως ακριβώς συζητάγαµε τα προηγούµενα χρόνια, για ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο το µόνο που προσπαθεί και καταφέρνει να πετύχει, και προσπαθεί και καταφέρνει να
πετύχει, είναι η επέκταση της ανασφάλειας. Είναι «ανασφαλιστικό» το σύστηµα το οποίο κατεβάζετε σήµερα.
Εµείς στο ΜέΡΑ25 πάντα προσπαθούµε -ίσως να το έχετε προσέξει, αν όχι, προσέξτε το τώρα-, να συνδυάζουµε την κριτική σε
αυτό που κατεβάζετε µε συγκεκριµένες προτάσεις που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν αύριο το πρωί.
Πρώτον, χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση τα ταµεία. Δεύτερον, χρειάζονται νέες εισοδηµατικές εισροές, πέραν των εισφορών των µικροµεσαίων και των µισθωτών. Τι θα µπορούσαν να
ήταν αυτές οι κινήσεις, η ανακεφαλαιοποίηση και οι νέες εισοδηµατικές εισροές; Έχουµε καταθέσει µια πρόταση και προεκλογικά: Φανταστείτε το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταµείο να
συγχωνεύονταν και να τους δίνατε -εσείς είσαστε Κυβέρνησηµία τραπεζική άδεια. Αµέσως θα έχετε µία πραγµατική αναπτυξιακή τράπεζα, όπου η δηµόσια περιουσία χρησιµοποιείται για
να κεφαλαιοποιηθεί αυτή η αναπτυξιακή τράπεζα. Θα µπορούσε
αυτή η αναπτυξιακή τράπεζα, σε συνδυασµό και σε συνεργασία
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να δηµιουργήσει επενδυτικές ροές, οι οποίες να βοηθήσουν στη χρηµατοδότηση τόσο
των δηµόσιων επιχειρήσεων, όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, για να αυξηθούν τα περιουσιακά στοιχεία, τόσο του ιδιωτικού τοµέα όσο και του δηµόσιου τοµέα.
Τι σχέση έχει αυτό µε το ασφαλιστικό; Εάν προχωρούσαµε σε
αυτή την κατεύθυνση, οι µετοχές αυτές της νέας αναπτυξιακής
τράπεζας θα µπορούσαν να δοθούν στα ασφαλιστικά ταµεία, για
να αναπληρωθεί το κεφάλαιο το οποίο απώλεσαν το 2012-2013
µε το PSI. Εάν δεν καταφέρουµε τα περιουσιακά στοιχεία αυτής
της χώρας να τα χρησιµοποιήσουµε µε έξυπνα χρηµατοπιστωτικά µέσα, έτσι ώστε να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ασφαλιστικά
ταµεία, θα έχουµε αποτυχία τόσο στον τοµέα της ενίσχυσης των
επιχειρήσεων, όσο και στον τοµέα της ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταµείων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα πουλάει η τράπεζα assets, δηλαδή;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όχι, δεν
τα πουλάει. Τα χρησιµοποιεί ως ενέχυρα, τα τιτλοποιεί.
Όσον αφορά νέες εισροές στα ασφαλιστικά ταµεία που να µην
προκύπτουν, όµως, από το συρρικνούµενο µερίδιο των εισοδηµάτων των µικροµεσαίων και των µισθωτών, δύο προτάσεις εδώ.
Και ξέρετε, εµάς στο ΜέΡΑ25 µας αρέσει να αντιγράφουµε από
τους καλύτερους.
Η µία πρόταση έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι το λεγόµενο bank levy, το οποίο ισχύει εδώ και τριάντα δύο χρόνια,
0,02% φόρο στα δάνεια που συνάπτουν οι τράπεζες, όχι που δίνουν, αλλά στα χρήµατα που δανείζονται εκείνες από τον ιδιωτικό τοµέα. Ισχύει εδώ και τριάντα δύο χρόνια στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Αυτό θα ήταν ένα πολύ µικρό πόσο για τις τράπεζες,
αλλά πολύ µεγάλο όσον αφορά τις εισοδηµατικές εισροές στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Δεύτερον, φόρος 3%, ίσως και 5% -µεταξύ 3 και 5%- στον τζίρο
των «FAANGs», «FACEBOOK», «AMAZON», «APPLE», «NETFLIX»,
«GOOGLE». Είναι ένας φόρος ο οποίος εφαρµόζεται ήδη σε
πάνω από τριάντα πέντε χώρες σε όλο τον κόσµο. Εφαρµόζεται
ήδη στην Ιταλία, εισάγεται οσονούπω στη Μεγάλη Βρετανία, στη
Γαλλία, στην Ινδονησία, στην Ιαπωνία. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως δικαιολογία γιατί η «AMAZON», η οποία ανταγωνίζεται
τους µικροµεσαίους, αλλά και τους µεγαλύτερους καταστηµατάρχες σε αυτή τη χώρα, από τα βιβλιοπωλεία µέχρι τα καταστήµατα ρούχων, να µην πληρώνει ούτε 1 ευρώ φόρο στο ελληνικό
δηµόσιο -ούτε 1 ευρώ φόρο στο ελληνικό δηµόσιο-, φόρο κερδών, φόρο επιχειρήσεων, την ώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις
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υποµένουν υπό το ζυγό του 95% της προπληρωµής φόρου. Δεν
το ανακαλύψαµε εµείς ως ΜέΡΑ25. Είναι µια διεθνής πρακτική.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι η κυβέρνηση Τραµπ ωρύεται όταν το
ακούει αυτό, αλλά δεν είµαστε εδώ για να ικανοποιούµε και να
χαϊδεύουµε τα αυτιά της κυβέρνησης Τραµπ. Είναι µια πρακτική
που αυτή τη στιγµή, αν θέλετε, θα είχε και την υποστήριξη σηµαντικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μια τέτοια εισοδηµατική εισροή στα ασφαλιστικά ταµεία θα
ήταν το ελάχιστο που πρέπει να κάνουµε, έτσι ώστε να µην βασιζόµαστε αποκλειστικά στα εισοδήµατα και στις εισφορές µιας
κοινωνικής τάξης µισθωτών και µικροµεσαίων που φθίνει αυτή τη
στιγµή που µιλάνε, παρά το γεγονός και ίσως επειδή οι πρόσοδοι
της ολιγαρχίας αυξάνονται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φωτήλας από τη Νέα Δηµοκρατία, για
επτά λεπτά.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, πραγµατικά αναρωτιέµαι πόση υποκρισία περισσεύει ανάµεσα σας. Ας ακούσει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός που
µας παρακολουθεί ποια ήταν τα αιτήµατα ολίγον εργατοπατέρων, που την προηγούµενη εβδοµάδα καθήλωσαν όλα τα µέσα
µαζικής µεταφοράς, αγνοώντας εκατοµµύρια συµπολιτών µας.
Να, γιατί απεργούσαν, να τι ζητούν: Κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου και όλων των µνηµονιακών νόµων και επαναφορά
των συντάξεων στα προ µνηµονιακά επίπεδα. Επαναφορά δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, όχι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ,
τη «µαϊµού», αυτή την αποδοκιµάζουν. Κανονική δέκατη τρίτη και
κανονική δέκατη τέταρτη σύνταξη ζητούν. Διατήρηση ξεχωριστών ασφαλιστικών ταµείων. Και το κερασάκι στην τούρτα; Σύνταξη στα εξήντα για τους άνδρες και στα πενήντα πέντε για τις
γυναίκες. Αυτά είναι τα αιτήµατά τους. Για αυτά απεργούσαν.
Αλήθεια, ποιος τους τα υποσχέθηκε όλα αυτά; Σίγουρα όχι εµείς.
Το πιο φαιδρό δε της υπόθεσης είναι ότι διαβάζω δηλώσεις
στήριξης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα «δίκαια» αυτά αιτήµατα των
απεργών. Δηλώνει ο κ. Τσίπρας, ο ξάδελφος, «Για το ασφαλιστικό ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί στους δρόµους». Ο κ. Μπαλάφας
δηλώνει την προηγούµενη της απεργίας «Μαχητική απάντηση
στο νοµοσχέδιο-λαιµητόµο είναι η αυριανή πανελλαδική απεργία» και άλλες παρόµοιες δηλώσεις πληθώρας µεγαλοστελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε αστείοι και ταυτόχρονα θλιβεροί. Αυτό ήταν
το διακύβευµα του νέου ασφαλιστικού; Να επαναφέρει την κατάσταση στο 2008; Αυτό θα κάνατε εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν κερδίζατε τις εκλογές; Θα καταργούσατε τον νόµο Κατρούγκαλου; Αυτό συζητούν αυτοί. Θα πηγαίνατε τη σύνταξη στα εξήντα και στα πενήντα πέντε, κυρία Αχτσιόγλου, αν κερδίζατε τις εκλογές; Είστε για κλάµατα.
Το διακύβευµα ήταν να έρθει ένα ασφαλιστικό βιώσιµο, δίκαιο,
ανταποδοτικό και ταυτόχρονα, ελκυστικό για την εργασία. Είχε
αυτά τα χαρακτηριστικά το ασφαλιστικό του κ. Κατρούγκαλου;
Κάθε άλλο, το αντίθετο. Πρώτον, δεν ήταν βιώσιµο ή σε κάθε περίπτωση δεν ήταν αποδεδειγµένα βιώσιµο, γιατί δεν συνοδεύονταν από κάποια αναλογιστική µελέτη που να αποδεικνύει τη
βιωσιµότητα του.
Δεύτερον, δεν ήταν δίκαιο, γιατί προέβη σε µια σειρά από περικοπές που κρίθηκαν από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας ως
αντισυνταγµατικές. Σε συνδυασµό δε µε τη φοροκαταιγίδα της
τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ, πραγµατικά επλήγησαν τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα.
Τρίτον, δεν ήταν ανταποδοτικό και καθόλου ελκυστικό για την
εργασία. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Όσο περισσότερο είχε δουλέψει ένας άνθρωπος στη ζωή του και όσα περισσότερα είχε
πληρώσει, τόσο πιο αδικηµένος θα ήταν στο τέλος του εργασιακού του βίου. Όσο πιο γρήγορα είχε τη δυνατότητα να βγει στη
σύνταξη, αυτό τον συνέφερε να κάνει. Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο για παραµονή στην εργασία.
Ας µην κοροϊδευόµαστε. Είµαστε ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Ποιος ελεύθερος επαγγελµατίας δεν σκεφτόταν ότι πέταγε τα
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χρήµατά του σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Και ενώ πλήρωνε ένα
σοβαρό ποσό κάθε µήνα, στο τέλος του εργασιακού του βίου,
στη χειρότερη περίπτωση, δεν θα έπαιρνε σύνταξη και στην καλύτερη, θα έπαιρνε ψίχουλα.
Αυτά τελειώνουν µε το παρόν νοµοσχέδιο. Διότι το ασφαλιστικό αυτό έχει όλα τα παραπάνω ζητούµενα χαρακτηριστικά.
Πρώτον, είναι βιώσιµο, όχι γιατί το λέει ο Βρούτσης, όχι γιατί το
λέει η Μιχαηλίδου, όχι γιατί το λέει το Υπουργείο, όχι γιατί το λέει
το κόµµα, ούτε γιατί το λέει µία µελέτη αµφιβόλου προελεύσεως
που ήρθε κατόπιν εορτής και δεν συνοδεύει το νοµοσχέδιο, αλλά
γιατί το λένε επίσηµες µελέτες αναλογιστικές από ανεξάρτητες
αρχές αρµόδιες. Και συνοδεύουν αυτές οι µελέτες το νοµοσχέδιο. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
Δεύτερον, είναι δίκαιο, γιατί αποκαθιστά µία σειρά από αδικίες
που δηµιούργησε ο νόµος Κατρούγκαλου και που όπως είπα κρίθηκαν αντισυνταγµατικές. Αποκαθιστά, όµως και άλλες αδικίες,
όπως αυτές απέναντι στις χήρες, τους συγγενείς παιδιών ΑΜΕΑ
και άλλες οµάδες συνταξιούχων.
Επιπλέον, είναι δίκαιο, γιατί κανένας -µα, κανένας- δεν βγαίνει
χαµένος Ακόµα και αυτοί που θα δουν ελάχιστη µείωση λόγω της
προσωπικής διαφοράς του κ. Κατρούγκαλου, θα δουν πολύ µεγαλύτερο κέρδος από τη µείωση του αφορολογήτου. Και όσο κι
αν προσπαθείτε να µας πείσετε ότι βγαίνουν χαµένοι δεν πείθετε
κανέναν.
Ξέρετε, όταν από την αριστερή τσέπη µου πάρεις 20 ευρώ και
στη δεξιά µου βάλεις 100 ευρώ, όπως και να το δούµε, στο τέλος
είµαι 80 ευρώ κερδισµένος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η αριθµητική δεν είναι άποψη να έχει ο καθένας τη δική του.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Βρούτσης κατάφερε κάτι µοναδικό,
κάτι που κανένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο στα χρόνια της κρίσης
δεν κατάφερε. Κατάφερε να βγαίνουν όλοι κερδισµένοι.
Τέλος, είναι δίκαιο γιατί ο κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να χτίσει µόνος του τη σύνταξη του, να αποφασίσει ο ίδιος
τι σύνταξη θέλει και τι τον συµφέρει ανάλογα µε τα εισοδήµατα
του, να διαλέξει σε ποια κλάση επιθυµεί να ενταχθεί, διατηρώντας το δικαίωµα να αλλάξει η κλάση όποτε το επιθυµεί, να αποφασίσει τι θα πληρώνει σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τη
βούληση του, γνωρίζοντας από πριν τι θα λάβει κατά την ηµέρα
της συνταξιοδότησής του.
Τρίτον, το νοµοσχέδιο αυτό είναι ανταποδοτικό. Και εδώ θέλω
να σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η πιο σηµαντική µεταρρύθµιση που επιφέρει το παρόν ασφαλιστικό, ένα
ασφαλιστικό σύστηµα πραγµατικά ελκυστικό για την εργασία,
ένα ασφαλιστικό σύστηµα που προσδοκά να κερδίσει την εµπιστοσύνη του σηµερινού εργαζόµενου, ώστε να επιθυµεί να παραµείνει στη δουλειά του, ακόµα και όταν θα είχε το δικαίωµα να
βγει στη σύνταξη, να επενδύσει σε αυτό, να το στηρίξει. Και αυτό
επιτυγχάνεται, τόσο µέσω της αποσύνδεσης των ασφαλιστικών
εισφορών από τον κατώτατο µισθό, όσο και από το εισόδηµα του
εργαζόµενου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας µόνο για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το νέο ασφαλιστικό δεν είναι τόσο το ασφαλιστικό της σύνταξης, όσο το ασφαλιστικό της εργασίας, όπου µεγάλος κερδισµένος αναδεικνύεται
ο σηµερινός εργαζόµενος.
Με χαρά διαπίστωσα πως η µεγάλη πλειονότητα των φορέων
που τοποθετήθηκαν στην επιτροπή, πέρα από τις όποιες ενστάσεις -δικαιολογηµένες ή όχι- τις ανησυχίες, τις οποίες αντιλαµβανόµαστε και καταλαβαίνουµε η µεγάλη εικόνα είναι πως
αγκάλιασαν και πως πραγµατικά απέδωσαν το θετικό πρόσηµο
που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο. Και φυσικά, υπάρχουν και άλλα
ζητήµατα -τα έχουµε πει- τα οποία θα λυθούν µε επόµενα νοµοσχέδια. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν περιλαµβάνει τις ανάγκες όλων των επαγγελµατικών οµάδων
ξεχωριστά. Θα έρθει επόµενο νοµοσχέδιο, το οποίο θα το κάνει.
Κλείνοντας, ψηφίζω το ασφαλιστικό Βρούτση, διότι για πρώτη
φορά µας δίνεται η ευκαιρία να ψηφίσουµε έναν ασφαλιστικό
νόµο, όχι για εµάς, αλλά για τα παιδιά µας. Τους το χρωστάµε.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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 δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Κεφαλίδου από το Κίνηµα Αλλαγής για επτά
λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υφυπουργέ, δυστυχώς,
σήµερα χάνουµε άλλη µία ευκαιρία για τη δηµιουργία ενός δίκαιου και βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος, µία ευκαιρία που
την είχαµε τα τελευταία χρόνια µόνο µε τον ν.3863/2010 που,
όµως δυστυχώς, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που την έφερε και την ψήφισε, κανένας άλλος µέσα σε αυτή την Αίθουσα δεν την πίστεψε.
Οι προεκλογικές δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού ότι ο νόµος
Κατρούγκαλου θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο
και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα πήγαν περίπατο. Αντ’ αυτού,
έχουµε ένα φτιασιδωµένο, µε πάρα πολλές ατέλειες ριµέικ αυτού
του νόµου. Και αυτό δεν το λέµε εµείς. Το λέει η ολοµέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη γνωµοδότηση του λοιπόν αναφέρει:
«Με το επίµαχο νοµοσχέδιο υιοθετούνται σε γενικό πλαίσιο οι
ρυθµίσεις του ν.4387/2016 και επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις αυτού µε συγκεκριµένες διατάξεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές».
Τους άξονες της δικής µας πρότασης ως Κίνηµα Αλλαγής τους
έχουµε καταθέσει. Πιστεύουµε πως η ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση προϋποθέτει και αναγκαίες επιλογές. Πρώτον, θέσπιση σταθερών κανόνων που θα δηµιουργήσουν αίσθηµα εµπιστοσύνης
στον πολίτη. Και για αυτό, πρέπει να εφαρµοστούν για πολλά
επόµενα χρόνια. Δεύτερον, µετάβαση από ένα προνοιακό σύστηµα σε ένα µεικτό σύστηµα τριών πυλώνων, όπως είναι τα περισσότερα µοντέλα στις κεντροευρωπαϊκές χώρες. Τρίτον,
διασφάλιση οικονοµικής βιωσιµότητας και επάρκειας σε σχέση
µε παροχές και υπηρεσίες. Τέταρτον, σύνδεση του ασφαλιστικού
µε το αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, µε τις πολιτικές αντιµετώπισης του δηµογραφικού, µε τη διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης
των πηγών χρηµατοδότησης του. Και πέµπτον, ανάπτυξη ενός
δυναµικού δεύτερου πυλώνα µε τη δυνατότητα σύστασης επαγγελµατικών ταµείων.
Σε τι από τα παραπάνω απαντά µε επάρκεια το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης; Πώς µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική και προοδευτική η µεταρρύθµιση ενός ασφαλιστικού συστήµατος, όταν αυτή διατηρεί τη βασική φιλοσοφία και τον
κορµό του ν.4387/2016;
Πρέπει να σας πω ότι εδώ παρατηρούµε ότι παραµένουν τα
πολύ χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης του προηγούµενου νόµου.
Οδηγούµαστε σε µείωση συντάξεων, ειδικά σε όσους έχουν
µέχρι τριάντα χρόνια ασφάλισης. Και σε αυτό δυστυχώς είναι η
µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα. Διαµορφώνεται για τα επόµενα χρόνια ένα επίπεδο συντάξεων χαµηλότερο κατά 15% σε σύγκριση µε το σηµερινό 18%. Για τους
νέους συνταξιούχους, για τους οποίους ακούω ότι γίνεται όλη η
προσπάθεια, αλλά δεν αποτυπώνεται στο νοµοσχέδιο, η εθνική
σύνταξη θα αποτελεί περίπου το 60% της κύριας σύνταξης και η
ανταποδοτική θα είναι µόλις το 40%. Και υπάρχει η προσαρµογή,
τέλος -πράγµα αυτονόητο- στις αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Η λογική όµως παραµένει. Βάζουµε από τη µία
τσέπη και παίρνουµε από την άλλη.
Μπορεί να αυξάνονται οι συντελεστές αναπλήρωσης για
όσους έχουν πάνω από τριάντα και τριάντα δύο χρόνια ασφάλισης και φτάνουν έως τα σαράντα χρόνια. Αυτό, όµως, αν θέλουµε να το δούµε σε πραγµατικούς αριθµούς αφορά µόνο
εξήντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχους. Για τους υπόλοιπους, που
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είναι γύρω στο µισό εκατοµµύριο και δεν εντάσσονται σε αυτή
την κατηγορία, θα συµψηφίζεται η αύξηση µε την αντίστοιχη µείωση της προσωπικής τους διαφοράς.
Τι κι αν εφαρµόζεται η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την αύξηση των επικουρικών, όταν µιλάµε για συνταξιούχους οι οποίοι από 1-6-2016 έχουν χάσει το 50% της σύνταξης
τους, τι νοµίζετε ότι µπορεί να αναπληρώσει αυτή η προσπάθεια
που κάνει η Κυβέρνηση; Εµείς τη λέµε «µακιγιάζ» του νέου ασφαλιστικού.
Για να µη συζητήσουµε ότι ζούµε στη χώρα όπου η υπακοής
της εκτελεστικής εξουσίας στις δικαστικές αποφάσεις από αυτονόητο έχει µεταλλαχθεί σε µέγα επίτευγµα.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, παρά τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν επιµένει να είναι µια κακοδιατυπωµένη διάταξη για την αποδεδειγµένα νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα για σαράντα έτη των
οµογενών από Αλβανία και από την πρώην Σοβιετική Ένωση,
προκειµένου να τους χορηγηθεί το πλήρες ποσό της εθνικής
σύνταξης. Με πολύ απλά λόγια, για να µην κοροϊδευόµαστε, το
νοµοσχέδιο εισάγει τη διάκριση για όσους δεν έχουνε σαράντα
έτη διαµονής στην Ελλάδα. Και απέναντί τους ο Πρωθυπουργός,
αν θυµάστε, είχε δεσµευτεί ότι θα απαλείψει αυτή τη ρύθµιση.
Λέτε, λοιπόν, ότι αυτός που φορολογείται κι είναι Έλληνας πολίτης θα παίρνει την εθνική σύνταξη, αλλά αυτός που φορολογείται και δεν έχει σαράντα χρόνια διαµονής, δεν θα πάρει την
ίδια σύνταξη. Πείτε µου: Με ποια λογική, γιατί γίνεται αυτό και
κυρίως γιατί επιµένετε σε ένα τέτοιο λάθος;
Το σχέδιο νόµου ακυρώνει την προοπτική ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και ανοίγει τον δρόµο για κατάργηση
των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ. Αποµακρύνει, τέλος, κάθε
προοπτική καταβολής δέκατης τρίτης κανονικής σύνταξης για
όλους τους συνταξιούχους και δεν αποκαθιστά πλήρως τη µεγάλη απώλεια σε συντάξεις αναπηρίας και χηρείας. Έχουµε εκατόν τέσσερα άρθρα χωρίς τις αναγκαίες τοµές. Πετάει
ουσιαστικά στο καλάθι των αχρήστων µια µοναδική ευκαιρία µεταρρύθµισης.
Και ό,τι κι αν λέτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θέλω να
σας πω ότι είστε για άλλη µια φορά άτολµοι. Αντίθετα, ο χώρος
του Κινήµατος Αλλαγής είναι ο µόνος χώρος ο οποίος µέχρι
τώρα έχει φέρει τολµηρές µεταρρυθµίσεις στο θέµα αυτό που
ούτε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε στήριξαν και αναφέροµαι στον ΕΟΠΥΥ το 2011, στο ΕΚΑΣ το 1996,
στο Ασφαλιστικό Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, το περίφηµο
ΕΚΑΓΕ, στο ΚΕΠΑ που έδωσε τη δυνατότητα ενιαίας υγειονοµικής κρίσης και τον καθορισµό του βαθµού αναπηρίας όλων των
ασφαλισµένων. Τέλος, θυµίζω ότι δική µας µεταρρύθµιση είναι
και η σύσταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το σχέδιο νόµου θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και σε νέες δυσµενείς παρεµβάσεις στο µέλλον. Το ακόµη χειρότερο είναι ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν
εγγυάται το µέλλον της νέας γενιάς. Αγνοεί το δηµογραφικό
πρόβληµα, αγνοεί την υψηλή ανεργία, τις ακόµη υπάρχουσες
συνθήκες οικονοµικής κρίσης σε συνάρτηση µε τις διαχρονικές
διαρθρωτικές παθογένειες που µας οδήγησαν στην κρίση. Κινείται αυστηρά µέσα στα όρια της πρόσφατης νοµολογίας των µνηµονιακών δεσµεύσεων του τρίτου µνηµονίου και της δυσµενούς
δηµοσιονοµικής συγκυρίας.
Το νέο ασφαλιστικό προφανώς και θα δοκιµαστεί στην πράξη.
Εδώ θα είµαστε να δούµε αν θα επαληθευτεί η πρόβλεψη ότι η
κατάργηση του δηµευτικού τρόπου υπολογισµού των εισφορών
των ελεύθερων επαγγελµατιών θα οδηγήσει σε µείωση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής ή θα την αντικαταστήσει
µε εκτεταµένη και σύννοµη εισφοροδιαφυγή και αντί για αυξήσεις δηµοσίων εσόδων, θα δούµε και µε µια ωραιότατη καθήλωση ή ακόµη και µείωση.
Εδώ θα είµαστε να δούµε αν θα επιβεβαιωθεί ότι η ενσωµάτωση του ΕΤΕΑΕΠ στον νέο ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ και ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός του θα έχουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους ή θα
γίνει άλλο ένα µπάχαλο που ουδείς γνωρίζει τι πληρώνει και τι
οφείλει να καταβάλει.
Τέλος, εδώ θα είµαστε και θα µετράµε τον χρόνο για να δούµε
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το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τα επαγγελµατικά ταµεία και τους
µηχανισµούς πραγµατικής εγγύησης του αξιοπρεπούς επιπέδου
διαβίωσης.
Μέχρι τότε, όµως, ας µην µιλάµε για ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Ας πούµε ότι έχουµε µια ασφαλιστική µικρο-τακτοποίηση.
Θα είµαστε πιο κοντά στην πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, αγαπητοί συνάδελφοι, να επιστρέψω τους χαρακτηρισµούς στον συνάδελφο ο οποίος κατέβηκε πριν από λίγο
από το Βήµα, ο οποίος χρέωσε στον ΣΥΡΙΖΑ τους εργατοπατέρες, όπως τους αποκάλεσε. Θέλω να τον ενηµερώσω ότι µεταξύ
των εργατοπατέρων βρισκόταν και ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, ο
οποίος δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκει στη Νέα Δηµοκρατία. Και
στο κάτω-κάτω οι εργαζόµενοι διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαβάζοντας την εισαγωγή στο
νοµοσχέδιο οι προτεινόµενες ρυθµίσεις συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσµατικότερου συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης που αποκαθιστά την ενδοοικογενειακή και
διαγενεακή αλληλεγγύη, συµβάλλει στην ανάπτυξη της οικονοµίας, διότι απελευθερώνει τους ελεύθερους επαγγελµατίες από
το ασφυκτικό και δηµευτικό σύστηµα υπολογισµού. Ευθυγραµµίζεται µε τις απαιτήσεις, διασφαλίζει τους αδύναµους και αποκαθιστά την ασφαλιστική δικαιοσύνη σε όσους συνεισφέρουν
πολλά έτη εργασίας στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Διαβάζοντας αυτή την εισαγωγή µπορούσε κανείς να πιστέψει
ότι µπορεί να το ψηφίσει γιατί πιθανόν πράγµατι έτσι να είναι.
Αναρωτιέµαι, όµως, αν είναι όντως έτσι.
Εµένα, παραδείγµατος χάριν, που έχω δουλέψει πάνω από 40
χρόνια και δεν έχω επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστηµα, αντιθέτως το έχω ενισχύσει µε το να πληρώνω τις ασφαλιστικές µου εισφορές, την εφορία, γιατί µε τιµωρείτε µε την περικοπή του 2%
σε σχέση µε αυτόν που έχει µέχρι σαράντα χρόνια ασφάλιση; Να
λοιπόν, η πρώτη και όχι µόνο ανακολουθία ή το ψέµα, όπως κατά
την προσφιλή σας έκφραση. Αλλά δεν είναι το µόνο.
Όσοι εργάζονται στον τουριστικό τοµέα, τη βαριά βιοµηχανία
όπως συνηθίζουµε να την αποκαλούµε στη χώρα µας, και ξέρω
πολλούς στο Λασίθι, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύουν για να
φτάσουν τα τριάντα και να περάσουν τα τριάντα χρόνια, ούτως
ώστε να ωφεληθούν από την αύξηση της ανταποδοτικότητας,
όταν εργάζονται και ασφαλίζονται στην καλύτερη περίπτωση
µόνο για επτά µήνες τον χρόνο;
Είναι οι ίδιοι στους οποίους αρνηθήκατε, κύριε Υπουργέ, την
επέκταση των συλλογικών συµβάσεων που είχαν συµφωνηθεί µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και που κάλυπτε τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους στον επισιτισµό. Αποκαθιστά, λέτε, την
ενδογενεακή και διαγενεακή αλληλεγγύη. Αλήθεια µε ποιον
τρόπο; Με τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες και την πρώτη υποχρεωτική στα 220 ευρώ, πιστεύετε στα αλήθεια ότι κάποιος που
έχει υψηλά εισοδήµατα θα σκεφτεί το µελλοντικό συνταξιούχο;
Θα σταθεί αλληλέγγυος; Θα πληρώνει απλά την κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία και αν θέλει κάτι παραπάνω για σύνταξη, πάει
στον ιδιωτικό τοµέα, σε ιδιωτική ασφάλιση ή στην επαγγελµατική
ασφάλιση.
Απελευθερώνει -λέει- τον ελεύθερο επαγγελµατία από το
ασφυκτικό σύστηµα υπολογισµού. Για να δούµε ποιους ελεύθερους επαγγελµατίες απελευθερώνει.
Θα αναφερθώ στο δικό µου τον κλάδο, ο οποίος έχει υποστεί
αφαίµαξη µε την κατάργηση του κοινωνικού πόρου και το κούρεµα των ασφαλιστικών ταµείων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ η οδοντιατρική δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών από
2 δισεκατοµµύρια το 2009, έπεσε το 2015 στα 701 εκατοµµύρια,
169 ευρώ ανά νοικοκυριό. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 60%. Μιλάµε
κυριολεκτικά για κατάρρευση. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και µε
τους άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Προηγήθηκε, βέβαια, η κατάργηση του κοινωνικού πόρου από
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το φάρµακο, το οποίο αφαίµαξαν, όπως και το κούρεµα των
ασφαλιστικών ταµείων. Γι’ αυτό θα καταθέσω τροπολογία της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, η οποία ζητάει να επανυπολογιστεί αυτή η υφαρπαγή.
Για την κατάρρευση των εισοδηµάτων των αυτοαπασχολούµενων, την περικοπή των συντάξεων, την εκτίναξη της ανεργίας στο
28% ευθύνονται αποκλειστικά οι πολιτικές σας, που οδήγησαν
τη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτό σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει
ότι τα υψηλά εισοδήµατα δεν επιβαρύνθηκαν. Επιβαρύνθηκαν,
γιατί κάποιος έπρεπε να βάλει πλάτη.
Στην τοποθέτησή µου για τον προϋπολογισµό του 2018 τόνιζα
ότι µετά την έξοδο από τα µνηµόνια και µε δικαιοσύνη θα πρέπει
να ανακουφίσουµε τα στρώµατα εκείνα που σήκωσαν το βάρος
της κρίσης, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Η
προσπάθειά µας -όπως τόνιζα- θα έχει στόχο την ανάπτυξη, την
προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, τη στήριξη των
αδύναµων κοινωνικά οµάδων και την άρση των αδικιών σε όσους
σήκωσαν το βάρος της κρίσης, µε µείωση φορολογικών και
ασφαλιστικών συντελεστών.
Εµείς κάνουµε την αυτοκριτική µας. Εσείς για τη χρεοκοπία
της χώρας πότε θα κάνετε την αυτοκριτική σας; Μήπως θα επικαλείστε την πρόσφατη λαϊκή εντολή ως κολυµβήθρα του Σιλωάµ για να ξεχάσει ο ελληνικός λαός τις ευθύνες σας;
Από καιρό τώρα ο κύριος Υπουργός διατυµπανίζει σε όλους
τους τόνους, κυρίως από το βήµα του φιλόξενου καναλιού που
έχει αναλάβει εργολαβικά την προπαγάνδα της κυβερνητικής πολιτικής, ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν. Άλλη µία ανακολουθία ή
ένα χονδροειδέστατο ψέµα. Πώς αυξάνετε τις συντάξεις όταν
καταργείτε τη δεκατη τρίτη σύνταξη, λέγοντας ότι δεν υπήρξε
ποτέ αλλά ήταν προεκλογικό ρουσφέτι;
Καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό νόµο, όχι για σας, αλλά
για όσους ενδιαφέρονται να µάθουν αν ήταν πράγµατι µόνιµη
σύνταξη ή προεκλογικό ρουσφέτι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Θραψανιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το αποτέλεσµα είναι ότι στερείτε από τους συνταξιούχους ένα
σηµαντικό εισόδηµα για αυτούς.
Πώς αυξάνονται όταν στον προϋπολογισµό του 2020 η συνταξιοδοτική δαπάνη είναι µειωµένη κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ;
Πώς αυξάνονται οι συντάξεις όταν η αναλογιστική µελέτη προβλέπει µειώσεις έως το 2040; Μήπως σκοπεύετε να µειώσετε την
ανεργία και πώς; Μήπως µε την ανάπτυξη του 4% που διατυµπανίζατε προεκλογικά;
Λέτε ότι θα µειωθούν οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών. Η πλειοψηφία των ασφαλισµένων, το 90%, θα δει αύξηση
των εισφορών τους από 80 µέχρι 420 ευρώ και από µισθό από
650 µέχρι 12.000.
Το συµπέρασµα: Με το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο η µεγάλη
πλειοψηφία θα δει αυξήσεις. Μόνο που δεν θα είναι συντάξεις,
αλλά ασφαλιστικές εισφορές. Κάνει αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των πολλών, υπέρ των λίγων και αυτό είναι επιλογή
σας, αφορά τον πυρήνα της πολιτικής σας.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µέσα σε ασφυκτικό δηµοσιονοµικό
πλαίσιο, προχώρησε στη δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διατήρησε το δηµόσιο αναδιανεµητικό χαρακτήρα και το κυριότερο, κράτησε όρθια την κοινωνία,
προστατεύοντας τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απέναντι σε
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αντιλήψεις στη λογική, «οι φτωχοί, φτωχότεροι και οι πλούσιοι, πλουσιότεροι».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βαρδάκης από το ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι αγωνιστές της δηµοκρατίας και της διεκδίκησης του 20162017 έγιναν σήµερα, κατά τον κ. Φωτήλα, υποτονικοί εργατοπατέρες. Δεν µας τα λέτε καλά! Κατ’ αρχάς προσβάλλετε το
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εργατικό κίνηµα, οποιοδήποτε εργατικό κίνηµα υπάρχει σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε χθες για αστεία Αντιπολίτευση. Είπατε τρεις φορές για ψέµατα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σε λίγο θα σας
αναφέρω δέκα πρόσφατα δικά σας ψέµατα. Και θα είναι πρόσφατα, γιατί παλαιότερα υπάρχουν πολύ περισσότερα.
Κύριε Υπουργέ, σας έχουµε υποβάλει τέσσερις ερωτήσεις για
τα δάνεια του ΟΕΚ και εσείς παίζετε κορώνα-γράµµατα τα σπίτια
των µεροκαµατιάρηδων ανθρώπων. Δεν δίνετε σηµασία. Υπάρχει
έτοιµη νοµοθετική παρέµβαση, ρύθµιση της Αχτσιόγλου και δεν
βάζετε µία υπογραφή και θα λύσετε το ασφαλιστικό;
Είπατε χθες για τους αγρότες και για τους ετεροεπαγγελµατίες συνταξιούχους. Θα κάνετε δεκτή την τροπολογία που καταθέσαµε, να τους απαλλάξετε από τις ασφαλιστικές εισφορές του
εισοδήµατος;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εξαπατήσατε τον ελληνικό
λαό και κερδίσατε τις εκλογές. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτή η
απάτη θα µείνει ασχολίαστη και ατιµώρητη. Θα διαπραγµατευόσασταν χαµηλότερα πλεονάσµατα, θα κυριαρχούσε η αξιοκρατία, θα φέρνατε τις πρώτες πενήντα ηµέρες καταιγισµό
επενδύσεων και τον Αύγουστο θα δούλευαν οι µπουλντόζες στο
Ελληνικό. Ο Τσίπρας, λέγατε, καλούσε τους πρόσφυγες και ο
Μητσοτάκης θα πατούσε το κουµπί να σταµατήσουν οι προσφυγικές ροές.
Βλέπετε τι γίνεται και σήµερα. Έχετε εκθέσει ανεπανόρθωτα
τη χώρα. Η Συµφωνία των Πρεσπών ήταν προδοτική και σήµερα
την τιµάτε. Θα φέρνατε 4% ανάπτυξη. Θα διορθώνατε στρεβλώσεις στον αθλητισµό και τα έχετε κάνει γης µαδιάµ. Θα δηµιουργούσε ο κ. Μητσοτάκης τριακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας καλά αµειβόµενες και έχουµε χιλιάδες απολύσεις. Θα
δίνατε αυξήσεις στις συντάξεις και θα καταργούσατε τον νόµο
Κατρούγκαλου. Θα µειώνατε και άλλο την ανεργία και δείτε τα
πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τι έγινε από όλα αυτά; Τίποτα.
Κενό γράµµα.
Δεν θα πω, βέβαια, για τα εργασιακά, είναι µεγάλο κεφάλαιο,
που ξανά καταργήσατε -ο ίδιος Υπουργός άλλη εποχή- κάθε έννοια δικαίου. Δέκα «θα», που, όπως είπα προηγουµένως, έµειναν
«θα» και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τα ψέµατα και την πολιτική
σας απάτη, που διαφαίνεται τελικά ότι είναι στο DNA σας.
Θριαµβολογείτε σήµερα ότι φέρατε αναλογιστική µελέτη
πρώτη φορά για το ασφαλιστικό. Εµένα, κύριε Υπουργέ, προσωπικά τα ψέµατά σας πλέον δεν µε ενοχλούν, γιατί αναλογιστική
µελέτη υπήρχε στον νόµο Κατρούγκαλου και χθες σας είπε ο κ.
Λοβέρδος από εδώ ότι και στον δικό του νόµο υπήρχε αναλογιστική µελέτη. Άλλη µία φορά πιαστήκατε µε τη «γίδα στην
πλάτη».
Αυτό που µε ενοχλεί, όµως, και το οποίο σας καθιστά επικίνδυνους, είναι ότι θριαµβολογείτε για µία αναλογιστική µελέτη η
οποία κάνει νέες περικοπές στις συντάξεις.
Σας ακούσαµε χθες να αλληλοκατηγορείστε µε το Κίνηµα Αλλαγής για το ποιος είχε ή δεν είχε αναλογιστικές µελέτες για το
ασφαλιστικό. Ξεχνάτε, βέβαια, ότι συγκυβερνήσατε µαζί και
υφαρπάξατε 4,5 δισεκατοµµύρια από τις τσέπες των συνταξιούχων. Και έχετε το θράσος σήµερα να µας λέτε ότι «το νέο ασφαλιστικό δεν έχει άλλες µειώσεις, δεν θα κάνουµε µειώσεις».
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα χτες να λέτε ότι τιµήσατε ό,τι
βρήκατε από το χθες, προφανώς στην προηγούµενη θητεία σας
το 2012. Δεν µας διευκρινίσατε, όµως, τι τιµήσατε. Επειδή είπατε
χθες ότι όλα έχουν και τα όριά τους, επιτρέψτε µου να σας θυµίσω τι τιµήσατε.
Θεωρείτε τιµή που κατακρεουργήσατε την περίοδο 2010-2014
τους συνταξιούχους; Θα τα πω συνολικά. Με τον ν.3845/2010 κόψατε µαζί τα επιδόµατα και τα δώρα. Με τον ν.4002/2011 επιβάλατε ειδική εισφορά από το 6% στο 10% στους συνταξιούχους.
Με τον ν.3986/2011, µε αναδροµική µάλιστα εφαρµογή, επιβάλατε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους. Με τον
ν.4002/2011 επιβάλατε νέες µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.
Με τον ν.4024/2011 κάνατε περικοπές στις κύριες συντάξεις. Με
τον νόµο -και εδώ ερχόµαστε σε εσάς- ν.4046/2012 επιβάλατε
12% νέες µειώσεις στις επικουρικές. Με τον ν.4093/2012 κάνατε
νέες µειώσεις και σε κύριες και επικουρικές και καταργήσατε
δώρα και επιδόµατα στις επικουρικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς ήσαστε, κύριε Υπουργέ, πάλι Υπουργός τότε, από 21-62012 ως τις 27-1-2015, αν δεν κάνω λάθος. Θέτω, λοιπόν, ένα
ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, και αν θέλετε, µου απαντάτε.
Μήπως εκείνο το διάστηµα εκτελέσατε -επιτρέψτε µου τον
όρο- τους ανέργους της χώρας; Μειώσατε το επίδοµα ανεργίας
στο 50%; Και µας λέτε για κοινωνική πολιτική που θα εφαρµόσετε σήµερα;
Είχατε κάνει σηµαία σας προεκλογικά την κατάργηση του κατάπτυστου, όπως λέγατε, νόµου Κατρούγκαλου. Σας πίστεψε το
Κίνηµα Αλλαγής και έλεγε τα ίδια. Το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ,
δεν είναι ότι δεν καταργήσατε τον νόµο, αλλά ότι ακόµα και τώρα
βρίσκετε τον τρόπο να διευρύνετε τις ανισότητες του ασφαλιστικού συστήµατος σε βάρος πάντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα, κύριε Βρούτση, ότι θα υπάρχουν γενικευµένες αυξήσεις δεν αρκούν. Η δαπάνη που προβλέπεται για τις συντάξεις στον προϋπολογισµό του 2020 είναι κατά
200 εκατοµµύρια µικρότερη απ’ ό,τι δαπανήθηκε το 2019. Άρα,
τα χρήµατα λιγοστεύουν.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, καταργείτε ακόµα και τη
δέκατη τρίτη σύνταξη -το είπαν όλοι οι συνάδελφοι- που θεσπίστηκε ως µόνιµο µέτρο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Υπουργέ, καθίστε σε κάποιο πάνελ µε τον κ. Αυτιά για
να κάνετε µία προσθαφαίρεση. Είστε καλός στα µαθηµατικά.
970.000.000 από τη δέκατη τρίτη σύνταξη, 550.000.000 από το
κοινωνικό µέρισµα µείον 200.000.000 από τη συνταξιοδοτική δαπάνη που λείπει από τον προϋπολογισµό, για να δείτε πόσα χρήµατα τελικά θα πάρετε για άλλη µία φορά από τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους χαµηλόµισθους.
Αυτό, κύριε Βρούτση, δεν είναι µείωση, είναι κλοπή. Και µιλάτε
για αυξήσεις. Λίγη ντροπή δεν θα έβλαπτε.
Αναφορικά µε τις εισφορές, το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών περίπου 20% στις εισφορές. Επιλέγει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να επαναλάβει τα ίδια λάθη, τις ίδιες πολιτικές του
παρελθόντος.
Θέλετε να σας θυµίσω; Ελλειµµατικά ταµεία. Ασφαλιστικά ταµεία διαλυµένα, µε χιλιάδες ατακτοποίητες περιπτώσεις ασφαλισµένων µε τον ΑΜΚΑ. Τετρακόσιες χιλιάδες αδιεκπεραίωτες
συντάξεις. Με ένα µικρό, αλλά αιµατοβαµµένο πλεόνασµα το
2013, που προερχόταν από τις µειώσεις συντάξεων, που ήταν,
κύριε Υπουργέ, 4,5 δισεκατοµµύρια περικοπές. 4,5 δισεκατοµµύρια περικοπές!
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε όσο µπορούσε κάτω από τη δαµόκλειο
σπάθη των θεσµών τότε να αποδώσει δικαιοσύνη σε αυτούς που
σήκωσαν το βάρος στις πλάτες τους τα χρόνια της οικονοµικής
κρίσης.
Εγώ πιστεύω ότι µε τις πολιτικές που εφαρµόζετε, κύριε
Υπουργέ, παραµένετε επικίνδυνοι για την κοινωνία και το σύνολο
των πολιτών αυτής της χώρας. Παραµένετε προσκολληµένοι στο
παρελθόν, στη στρατηγική της επιλογής για επιβάρυνση των
πολλών προς όφελος ελαχίστων, αδιαφορώντας απροκάλυπτα
για την κοινωνία της αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας, των ίσων
δικαιωµάτων και των ίσων ευκαιριών. Έπεσαν οι µάσκες σας
πολύ νωρίς.
Επειδή δεν θέλω να καταχραστώ άλλο χρόνο, θέλω να σας πω
ότι είναι άδικο να καταδικάζετε για άλλη µία φορά έναν λαό που
υπέστη τα πάνδεινα επί της δικής σας διακυβέρνησης.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, πολύ νωρίς έχετε πάρει οριστικό
διαζύγιο, όχι µόνο µε την αλήθεια, αλλά και µε την πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Κρητικό από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια, στον κ. Ρουσόπουλο και αµέσως µετά
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κ.
Χήτα.
Κύριε Κρητικέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά µ’ αρέσει να βλέπω τα
γεγονότα από τη σκοπιά του γιατρού. Και µέσα από αυτή την
οπτική, το ασφαλιστικό σύστηµα µε την κωδική ονοµασία «νόµος
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Κατρούγκαλου», που από αύριο θα αποτελεί παρελθόν, ήταν
ένας ξενιστής, ένας ξενιστής ο οποίος µετέδιδε τον ιό της διάλυσης του εισοδήµατος των εργαζοµένων, µια και συνέδεε το εισόδηµα µε την εισφορά, τον ιό της αδράνειας των συνταξιούχων,
τους οποίους διαχώριζε σε συνταξιούχους προ και µετά της
ασφαλιστικής επιδηµίας. Άλλη αντιµετώπιση είχε για τους συνταξιούχους πριν και άλλη αντιµετώπιση για τους συνταξιούχους
µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου.
Τι ήταν αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ήταν διαχωρισµός; Ήταν κατάταξη; Ήταν τιµωρία; Δηµιουργούσε πάντως κοινωνική ανισότητα. Είχαµε συνταξιούχους προνοµιούχους και µη
προνοµιούχους.
Τώρα, λοιπόν, εµείς οι «αντιδραστικοί νεοφιλελεύθεροι καπιταλιστές», κατά τη γνώµη σας, ερχόµαστε να επιβάλλουµε κοινωνική δικαιοσύνη. Επιβάλουµε ίση µεταχείριση όλων των
συνταξιούχων, διαχωρίζοντάς τους µόνο ως προς τα συντάξιµα
χρόνια τους, ως προς τον εργασιακό βίο στον οποίον θεµελίωσαν
δικαίωµα σύνταξης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο θεραπεύουµε το ασφαλιστικό σύστηµα και έτσι, σταµατούµε την εξάπλωση της επιδηµίας. Και
είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από τον τρόπο που γίνεται η θεραπεία, καθώς το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο ελέγχθηκε µε όλα
τα απαραίτητα εργαλεία, για να µπορεί η ελληνική οικονοµία και
το κράτος να ανταπεξέλθει απόλυτα στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.
Αυτόν τον σκοπό, άλλωστε, υπηρετεί η αναλογιστική µελέτη,
η οποία επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του συστήµατος µέχρι το
2070, αλλά και τηρεί τις εθνικές δεσµεύσεις που έχει η χώρα µας,
καθώς η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να
συγκλίνει µετά το 2030 µε τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.
Η χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος θα είναι µόνιµη
µε το 0,5% του ΑΕΠ. Το κόστος του έχει αναλυθεί και εγκριθεί
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από τους θεσµούς.
Τέλος, για πρώτη φορά στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο εµπεριέχεται και ειδική µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας για την επάρκεια των συντάξεων.
Διαφέρουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι ως
προς την οξυδέρκεια ή την αριστεία, η οποία ένας όρος που προξενεί αλλεργία, αλλά ως προς τη µέθοδο, τη γνώση και τη µεθοδικότητα. Χρησιµοποιούµε τα γνωστικά εργαλεία για να
υπολογίσουµε τη βιωσιµότητα και επίσης, την πολιτική ευθύτητα
για να επικοινωνήσουµε την αλλαγή.
Η µεταρρυθµιστική αλλαγή στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που
φέρνουµε στη Βουλή προς ψήφιση χαρακτηρίζεται από κοινωνική δικαιοσύνη και τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, τη
δυνατότητα της ευελιξίας, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της
δικής µας ιδεολογίας για την οικονοµία και την κοινωνία την
οποία θέλουµε.
Θεµελιώδες, λοιπόν, στοιχείο του νέου ασφαλιστικού είναι η
αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδηµα, σύνδεση η οποία
ουσιαστικά διέλυσε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά και
τους µισθωτούς. Το κράτος έγινε µεγαλοµέτοχος στις ατοµικές
επιχειρήσεις των πολιτών. Αυτό τελειώνει αύριο. Με την αποσύνδεση δίνουµε επιλογή στον ασφαλισµένο να δοµήσει τη δική του
σύνταξη, του δίνουµε την ευελιξία στην επιλογή της ασφαλιστικής βαθµίδας.
Φέρνω ως παράδειγµα τους αγρότες µας, τους κτηνοτρόφους
µας και τους αλιείς µας. Ο πρωτογενής µας τοµέας, ιδιαίτερα
σηµαντικός για την περιφέρεια µου, τη Λακωνία, στον οποίο απασχολούνται χιλιάδες συµπολιτών µου, αντιµετωπίζεται µε ευαισθησία µέσα από ένα ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο
µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω επιγραµµατικά ότι
οι εισφορές των αγροτών για το 2020 στην πρώτη κατηγορία θα
είναι 121 ευρώ, το 2021 στα 123 ευρώ, όπως και το 2022 στα 123
ευρώ.
Μία ακόµα σηµαντική τοµή στο παρόν νοµοσχέδιο είναι ισότιµη αντιµετώπιση όλων των συνταξιούχων και η κινητροδότηση
προς αυτούς να µπουν εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία.
Πλέον, όσοι συνταξιούχοι του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα
θέλουν να εργαστούν, θα µπορούν να το κάνουν και να λαµβάνουν το 70% της σύνταξης τους. Παράλληλα, θα καταβάλλουν
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ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Αυτό συµβαίνει και µε
όσους συνταξιούχους θέλουν να εργαστούν στο στενό δηµόσιο
τοµέα, µόνο που πρέπει να έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους κι εκεί θα µπορούν να λαµβάνουν το
70% της σύνταξής τους. Σε άλλη περίπτωση η παρακράτηση της
σύνταξής τους θα είναι στο 100%.
Εδώ, ίσως, θα πρέπει να µελετήσουµε σε επόµενη φάση µία
κλιµακωτή απόδοση σύνταξης ανάµεσα στα έτη πενήντα δύο µε
εξήντα δύο, αν µας το επιτρέπει το δηµοσιονοµικό µας πλαίσιο,
κύριε Υπουργέ.
Τέλος και πολύ σηµαντικό για τους αγρότες συµπολίτες µου,
µε το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα µπορούν να εργάζονται
και να λαµβάνουν το 100% της σύνταξής τους.
Συνολικά το νοµοσχέδιο βάζει σε ράγες στο ασφαλιστικό σύστηµα, καθώς το διακρίνουν, όπως προανέφερα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής
βαθµίδας και η ευελιξία η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της δικής
µας ιδεολογίας.
Το νέο ασφαλιστικό, ο νόµος Βρούτση δίνει αισιοδοξία και θεραπεύει τον ασθενή, το προηγούµενο δηλαδή ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο διέλυσε συντάξεις και εκµηδένισε τα εισοδήµατα
των εργαζοµένων.
Προχωρούµε, κύριοι, µε αισιοδοξία στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες
και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το δηµοτικό σχολείο
Υδρούσας Φλώρινας και το δηµοτικό σχολείο Περάσµατος Φλώρινας Σχολείο.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ρουσόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από περίπου είκοσι χρόνια,
στις αρχές του 2000, συνοδεύοντας, ως εκπρόσωπος τύπου της
αντιπολίτευσης, τον τότε αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και µετέπειτα πρωθυπουργό, Κώστα Καραµανλή, σε ένα ταξίδι στην Αυστρία, είχαµε µία συνάντηση µε τον καγκελάριο
Σούσελ. Θυµάστε όλοι την κυβέρνηση εκείνη. Δεν έχει σηµασία
να αναφερθώ στο πώς σχηµατίστηκε. Είχε επικριθεί πάρα πολύ
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τη συµµετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση κ.λπ.. Δεν µε αφορά αυτό το θέµα και δεν
είναι αυτό που θέλω να προβάλω.
Εκείνη η κυβέρνηση είχε αρχίσει να υλοποιεί µία ασφαλιστική
µεταρρύθµιση αλλάζοντας πάρα πολλά πράγµατα από τα
ισχύοντα στην Αυστρία. Σε λίγο θα καταλάβετε γιατί χρησιµοποιώ αυτό το παράδειγµά. Μας είπε δε το χαρακτηριστικό ότι την
πλατεία της Βιέννης δύο φορές γέµισαν οι Αυστριακοί. Τη µία
διαδηλώνοντας από χαρά το 1945 µετά την απελευθέρωση ποιος δεν θυµάται το Anschluss του Χίτλερ- και τη δεύτερη φορά
όταν διαµαρτύρονταν οι Αυστριακοί για το ασφαλιστικό. Μεταξύ
άλλων, το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε µέχρι τότε στην Αυστρία
ήταν ότι ρωτούσαν ένα µικρό παιδί τι θέλει να γίνει όταν µεγαλώσει και αυτό απαντούσε συνταξιούχος.
Και στην Αυστρία συνέβαιναν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
συνέβαιναν πράγµατα για το ασφαλιστικό, τα οποία στη σηµερινή εποχή φαντάζουν πολύ µακρινά και πολύ δυσάρεστα, υπό
την έννοιαν ότι το ασφαλιστικό σύστηµα είναι ένα θέµα που καίει,
είναι τα κάστανα στη φωτιά. Κάποιος πρέπει να βγάζει αυτά τα
κάστανα από τη φωτιά και κάποιος πρέπει να αναλαµβάνει τις
ευθύνες του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία πολύ σύντοµη ιστορική
αναδροµή, ποιος δεν θυµάται ότι στη δεκαετία του 1990 ήταν η
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κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο αείµνηστος Σιούφας, ο Σουφλιάς, ο
Μάνος, οι άνθρωποι εκείνοι -αναφέρθηκε ο Μπάµπης Παπαδηµητρίου νωρίτερα- οι οποίοι ξεκίνησαν κι έκαναν ριζικές αλλαγές
στο ασφαλιστικό. Ποιος δεν θυµάται ότι και τότε υπήρχαν πάρα
πολλοί στους δρόµους οι οποίοι αντιδρούσαν µε αυτό το ασφαλιστικό.
Ποιος, όµως, δεν αναγνωρίζει πια ότι εκείνο το ασφαλιστικό
της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι που έθεσε τις δυνατότητες να
«ζήσει» για πάρα πολλά χρόνια, ώσπου ήρθε µία νέα µελέτη αργότερα στα µέσα της δεκαετίας του 1990, θυµόµαστε όλοι τον
καθηγητή Σπράο και τις επικρίσεις που δέχτηκε, για ένα καινούργιο ασφαλιστικό σύστηµα που, όµως, ο τότε πρωθυπουργός ο κ.
Σηµίτης, δύο φορές µάλιστα, µία στα µέσα της δεκαετίας του
1990, αλλά και µία το 2001, µε τον Υπουργό του, τον κ. Γιαννίτση,
δεν τόλµησε να προχωρήσει.
Η κυβέρνηση Καραµανλή ήταν η επόµενη οποία άλλαξε το
ασφαλιστικό και η σηµερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η Κυβέρνηση που επίσης αλλάζει το ασφαλιστικό. Μεσολάβησε, θα µου πείτε, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου και
βεβαίως, µεσολάβησε από εκείνη την περίοδο έως σήµερα η
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά και η δική µας
η πολιτική βούληση να αλλάξουµε αυτό το ασφαλιστικό, το οποίο
είχε προκαλέσει όλα όσα εκείνα οι αξιότιµοι συνάδελφοι που
προηγήθηκαν στο Βήµα περιέγραψαν µε σαφή τρόπο.
Ακούστηκαν νωρίτερα νέες και παλαιότερες ιδέες στην Αίθουσα. Σίγουρα η µαρξιστική θεωρία, την οποία µε πολύ λαγαρό
τρόπο, όπως πάντα, µας ανέπτυξε η κ. Αλέκα Παπαρήγα, µιλάει
για την υπεραξία. Αυτή η υπεραξία, όπως και να τη ορίσει κανένας, σε όποιο ποσοστό επί του µισθού ή επί του κέρδους της
εταιρείας, έχει αποτελέσει ένα µεγάλο ζήτηµα αντιπαράθεσης
µεταξύ των συνδικαλιστών και των εργοδοτών, µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων. Οι παλαιότερες αυτές ιδέες έχουν κάποια αξία.
Αξία έχουν και νεότερες ιδέες, όπως αυτή που ακούστηκε από
τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 σχετικά µε τη φορολόγηση των εταιρειών εκείνων που στο διαδίκτυο είναι πλέον οι κολοσσοί της
παγκοσµιοποίησης. Ωστόσο αυτό που δεν αφορά αυτή τη συζήτηση µας είναι αυτές οι φορολογικές ιδέες. Θα µπορούσαν να
την αφορούν εµµέσως, εάν δηλαδή τα εισοδήµατα µιας χώρας
αυξηθούν, όµως πιστεύω, για να απαντήσω σε αυτό το ζήτηµα
από τη δική µου οπτική γωνία, είναι ένα θέµα που κυρίως πρέπει
να αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλω κι όχι µόνο µία
χώρα, όσο µικρή κι αν είναι αυτή ή όσο µεγάλη κι αν είναι αυτή.
Ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, έφερε ένα ασφαλιστικό
το οποίο µε πολλή παρρησία αλλάζει αρκετά πράγµατα. Διαφοροποιεί όσα είχε προβλέψει το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, που
απέτυχε όπως είπα προηγουµένως και το οποίο κρίθηκε και από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά και από τους ίδιους τους
εργαζόµενους. Ο κ. Βρούτσης, λοιπόν, έφερε ένα ασφαλιστικό
το οποίο δηλώνει -και ο ίδιος, αλλά και η αναλογιστική µελέτη
που το συνοδεύει για πρώτη φορά- ότι έχει βιωσιµότητα κάποιον
δεκαετιών.
Ακόµα κι αν δεν φτάσει στο 2070, όπως η αναλογιστική µελέτη
προβλέπει, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτές οι αλλαγές, σε
κάθε περίπτωση, δηµιουργούν την αίσθηση, δηµιουργούν τη βεβαιότητα, δηµιουργούν µία µεγαλύτερη ασφάλεια, βασιζόµενες
στους κανόνες της αγοράς, -είπε ο Πρωθυπουργός µόλις προχθές ότι θα ακολουθήσει µία ακόµα επιπλέον αλλαγή που να
αφορά προεκλογικές µας δεσµεύσεις, γιατί εµείς δεν έχουµε
αποστεί καθόλου από τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις σε κανένα θέµα µέχρι τώρα- ότι αυτό το ασφαλιστικό δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες εκείνους οι οποίοι εργάζονται και να
νοιώθουν σίγουροι ότι θα πάρουν σύνταξη, αλλά και να νοιώθουν
σίγουροι ότι θα πάρουν τη σύνταξη που τους αναλογεί.
Ο καθένας από εµάς, ενθυµούµενος τον εργασιακό του βίο,
σίγουρα θα βρει κάποια στοιχεία τα οποία στην πορεία των ετών
-όχι στο ασφαλιστικό Βρούτση, που ακόµα δεν εφαρµόστηκε,
αλλά στην πορεία των ετών- µπορεί να τον κάνουν να νοιώσει όχι
και τόσο χαρούµενος, διότι είµαι βέβαιος ότι όλοι εξ ηµών, αν
συζητήσουµε κατ’ ιδίαν, θα σκεφτούµε και θα ανταλλάξουµε
απόψεις και πληροφορίες για το πόσα χρόνια εργαστήκαµε,
πόσα χρήµατα έχει πληρώσει ο καθένας από εµάς σε εισφορές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κι αν αυτά τα χρήµατα θα τα πάρουµε ή αν πρέπει να υπερβούµε
τον αιώνα για να φτάσουµε σε µια κάποιου είδους ανταποδοτική
σύνταξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, τα πράγµατα στο ασφαλιστικό αποτυπώνουν τη σηµερινή πραγµατικότητα µε πολύ µεγάλη προσέγγιση, µε αναλογιστικές µελέτες για την
πραγµατικότητα του αύριο και σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν
µία κινητικότητα στην αγορά. Δεν είναι ένα στατικό νοµοσχέδιο
το ασφαλιστικό. Οι προβλέψεις σίγουρα είναι για κάποιες δεκαετίες και εγώ εµπιστεύοµαι την αναλογιστική µελέτη αλλά η κινητικότητα στην αγορά και η κινητικότητα σε µία κοινωνία -αίφνης
η ελληνική κοινωνία χάνει κόσµο, εµείς δηλαδή στον ίδιο πληθυσµό το 2070 όπως είµαστε σήµερα- αποτυπώνονται µε κάποια
ποσοστά σφάλµατος ή όχι.
Σε γενικές γραµµές θα ήθελα να σηµειώσω απευθυνόµενος
στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ πως υποστηρίχθηκε και από την
εισηγήτρια σας ότι πολλές ρυθµίσεις ήταν δικές σας ρυθµίσεις.
Θα αναρωτηθεί κάνεις απλοϊκά: Εάν βεβαίως ήταν δικές σας
ρυθµίσεις, περιµένουµε να δούµε ποιες απ’ αυτές θα ψηφίσετε,
απ’ αυτές που φέρνει ξανά ο Γιάννης Βρούτσης, εφόσον ισχύει
αυτό που είπατε.
Δεν αρνούµαστε την πραγµατικότητα όσο σκληρή κι αν είναι
αυτή και γνωρίζουµε ότι τα ωραία λόγια, τα µεγάλα λόγια σε µία
Ευρώπη η οποία δυστυχώς υπέθαλψε ανθρώπους σαν τον Όρµπαν, λαϊκιστές και µεσσιανιστές, δεν χωρούν παρά αλήθειες.
Αυτές τις αλήθειες ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήµερα να επιβεβαιώσει µε την πολιτική της. Ο µεσσιανισµός, ο λαϊκισµός, βλάπτει σοβαρά τη δηµοκρατία είτε µιλάµε για το ασφαλιστικό είτε
µιλάµε για την οικονοµία, είτε µιλάµε για το προσφυγικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, κ. Χήτας και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσακαλώτος.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για το νοµοσχέδιο έχουν ακουστεί µέχρι στιγµής -υπολογίζω- γύρω στις 150 οµιλίες συναδέλφων µαζί µε τους εισηγητές, µαζί µε Υπουργούς. Θα µου
επιτρέψετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος σήµερα να κάνω µία αναφορά, κύριε Υπουργέ, µιας και εκπροσωπείτε την ελληνική Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, σε συνέχεια των όσων είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής λύσης σήµερα, Κυριάκος Βελόπουλος.
Θα σας απευθύνω µία έκκληση, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλούµε πάρα πολύ! Δεν µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια µας, δεν
µπορούµε να γυρίσουµε την πλάτη σε όλα όσα γίνονται έξω από
την Αίθουσα. Γιατί σήµερα, χθες και προχθές δυστυχώς η Ελλάδα βογκάει, η Ελλάδα κλαίει, η Ελλάδα υποφέρει στα νησιά
µας, κύριε Υπουργέ. Και επειδή είστε κι εσείς νησιώτης –αν δεν
κάνω λάθος- βάλτε ένα τέλος, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλούµε
πολύ. Σας προτρέπουµε να βάλετε ένα τέλος. Μιλήστε µε τα αρµόδια στελέχη της Κυβέρνησης και βάλτε ένα τέλος.
Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί, αν έχετε ενηµερωθεί, -γιατί είµαστε πολλές φορές εδώ µέσα- το τι συµβαίνει σήµερα. Σφάζονται µεταξύ τους! Έβλεπα πριν από λίγο ότι Έλληνες πολίτες
έκαναν ντου -όπως σας το λέω ακριβώς- στα ξενοδοχεία όπου
αναπαύονται και ξεκουράζονται οι άνθρωποι των ΜΑΤ, τους µπαγλαρώσανε και τους πέταξαν έξω! Αυτά έγιναν πριν από λίγο.
Σφάζονται οι Έλληνες µεταξύ τους.
Έχω µία πληροφορία -χωρίς να κινδυνολογώ, δεν την έχω επιβεβαιώσει ακόµη- ότι είναι πολύ βαριά τραυµατίας ένας πιτσιρικάς 17 χρονών. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο -το οποίο το κρατάµε
ακόµη- που τον έχουν κάτω καµµιά δεκαπενταριά και τον χτυπάνε. Είναι 17 χρονών! Έχουµε πάρα πολλές καταγγελίες. Κύριε
Υπουργέ, πραγµατικά σας το λέω σαν κόµµα έχουµε δεχτεί πάρα
πολλές καταγγελίες από ανθρώπους, Χιώτες, νησιώτες µε ονόµατα.
Επέλεξα σήµερα να αφιερώσω ένα κοµµάτι του χρόνου µου
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για τους ανθρώπους αυτούς. Ο Διαµαντής από τη Χίο, κύριε
Υπουργέ: «Τους έστειλαν να µας σκοτώσουν. Τα νησιά εκπέµπουν SOS. Και η Ελλάδα δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν δείχνουν τα
κανάλια την πραγµατικότητα».
Ο Νίκος από τη Μυτιλήνη: «Πριν λίγο έφτασαν στη Λέσβο και
άλλα ΜΑΤ µε C130! Τα κανάλια δεν δείχνουν τίποτα απ’ αυτά που
ζούµε στο νησί. Είναι απίστευτη η βία που ζούµε στον ίδιο µας
τον τόπο. Αυτό δεν είναι χούντα. Πολεµάµε το ίδιο µας το κράτος.».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Η κ. Ελένη από τη Μυτιλήνη: « Βοηθήστε τη Μυτιλήνη µας. Δεν
µπορεί κανείς να φανταστεί το τι γίνεται µε τους ΜΑΤατζήδες.
Έσπασαν αυτοκίνητα, κεφάλια, πόδια γυναικών, θώρακες ανθρώπων. Είµαι µάνα µε τέσσερα παιδιά».
Αυτά είναι µηνύµατα που έχουν έρθει στο κόµµα µας, την Ελληνική Λύση και στους Βουλευτές µας. Κάποια απ’ αυτά πήρα
και διάλεξα για να τα µεταφέρω.
Δεν µπορούµε να γυρνάµε την πλάτη. Δεν γίνεται να αδιαφορούµε σε όλα αυτά. Αυτό είναι αποτέλεσµα των µη χειρισµών της
Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησή. Δεν µπορούµε να αδιαφορούµε γι’ αυτά. Καλό είναι το ασφαλιστικό και είναι πολύ σοβαρό,
αλλά οι εξελίξεις τρέχουν. Τα γεγονότα µας προσπερνάνε. Θα
θρηνήσουµε θύµατα! Δεν θέλω να γίνω µάντης κακών. Είναι απίστευτη, όµως, και η παγωµάρα και η αδιαφορία σας.
Σταµατήστε. Αποσύρετε τις δυνάµεις της Aστυνοµίας και
ανοίξτε διάλογο µε τον κόσµο. Είναι φοβερά αυτά που συµβαίνουν. Εθνοφύλακες παρέδωσαν τα όπλα τους σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Το είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης το πρωί εδώ. Σας το φέρνω και γραπτώς, φωτογραφία.
Τα δακρυγόνα που πετάνε, κύριε Υπουργέ, είναι του 1981.
Αυτό που ζούµε είναι φοβερό. Είναι του 1981. Δηλαδή έχουµε
µία Νέα Δηµοκρατία που ακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ και πετάει καπνογόνα και δακρυγόνα του 1981, που αγοράστηκαν επί Ανδρέα
Παπανδρέου! Κύριε Λοβέρδο, δικιά µας αγορά είναι αυτή εδώ.
Αυτά πετάνε στους Χιώτες, στους νησιώτες. Είναι ληγµένα. Το
καταθέτω στα Πρακτικά για να ενηµερωθείτε το τι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Χήτας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι εσείς πού είστε; Σήµερα βγήκε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Μουτζούρης. Σας
µιλάω µε γεγονότα. Τον ρωτάει ο δηµοσιογράφος: «Επικοινώνησε ο κ. Μητοστάκης µαζί σας;» «Όχι», απαντάει. Δηµοσιογράφος: «Επικοινώνησε ο κ. Τσίπρας µαζί σας;». «Όχι», λέει.
Δηµοσιογράφος: «Δεν επικοινώνησε κανένας Αρχηγός µαζί
σας;». «Επικοινώνησε ο κ. Βελόπουλος», λέει. Μόνο αυτός επικοινώνησε. Κανένας άλλος.
Και επειδή το θέµα είναι λίγο ευαίσθητο και περίεργο έρχεται
ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα -που έχει στείλει και δικά του στελέχη κάτω- και
προσπαθεί να εκµεταλλευτεί πολιτικά το θέµα και λέει για αποσυµφόρηση νησιών. Λέει, να φύγουν από τα νησιά και να πάνε
στην ηπειρωτική χώρα. Δηλαδή, να ξεφορτώσουµε τα νησιά, να
τους πάµε στην ηπειρωτική χώρα, να σταµατήσει και το δικαίωµα
που έχουµε να τους στείλουµε πίσω στην Τουρκία κάποια στιγµή
-γιατί παύεται αυτόµατα αυτό- και την ίδια ώρα θα µπαίνουν και
άλλοι από µέσα. Θα στέλνει ο Ερντογάν, θα ανοίγει τη στρόφιγγα, θα µπαίνουν και άλλοι µέσα. Και θα τους στέλνουµε εµείς
στην ηπειρωτική χώρα. Αυτή η δουλειά θα γίνεται. Όχι δεν είναι
δουλειά αυτή.
Και για να σταµατήσει αυτή η ιστορία -σας τα έχει πει ο Βελόπουλος τριάντα φορές, από το Βήµα της Βουλής, από τις τηλεοράσεις, από τις εκποµπές, όλα τα στελέχη της Ελληνικής
λύσης- τέσσερα πράγµατα χρειάζονται. Κάντε τα να τελειώνουµε. Τα σοβαρά προβλήµατα λύνονται µε σοβαρές λύσεις,
επικίνδυνες και δύσκολες. Δεν λύνεται εύκολα αυτό το πρόβληµα, αλλά πρέπει να το κάνετε. Είναι τέσσερα πραγµατάκια:
Ακατοίκητα νησιά, κλείσιµο των ΜΚΟ, απελάσεις των λαθροµεταναστών και κλείσιµο των συνόρων. Δεν καταλαβαίνετε.
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Και ζούµε σε µία εποχή, µια περίεργη δεκαετία -το σκεφτόµουνα σήµερα το πρωί- πέρα από την κρίση. Είχαµε τον Γιώργο
Παπανδρέου ο οποίος µας έφερε τα µνηµόνια, το ΔΝΤ, έφερε τη
θλίψη στον ελληνικό λαό. Πήγαµε µετά στους Σαµαρά - Βενιζέλο,
είχαµε τον ΕΝΦΙΑ, καινούργιες µέθοδοι και καινούργιες ορολογίες για τον κόσµο. Πήγαµε στον Τσίπρα. Μας έφερε και άλλο
µνηµόνιο αχρείαστο, µας έφερε τις Πρέσπες, το Μάτι, τη Μάνδρα. Και φτάσαµε δέκα χρόνια µετά και αντί να πούµε ότι θα
στρώσει λίγο η κατάσταση, ο Έλληνας βρίσκεται αντιµέτωπος
µε µία γάγγραινα πραγµατικά, που λέγεται παράνοµη µετανάστευση.
Ένας παράνοµος µετανάστης στοιχίζει καθηµερινά µόνο για
τη σίτιση του 5,80 ευρώ. Ένας Έλληνας φοιτητής τρώει στην
φοιτητική του εστία και κοστίζει 3 ευρώ στον ελληνικό κράτος.
Ένας Έλληνας στρατιώτης για τη σίτισή του κοστίζει 1,80 ευρώ.
Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα ακούνε οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες.
Τους δίνουµε σπιταρόνες. Κυκλοφορούν φωτογραφίες. Βλέπετε τι γίνεται µε το airbnb. Βλέπετε τι νοικιάζουν δήθεν για ανήλικους, δεκαεπτάχρονους, δεκαοχτάχρονους και εικοσάχρονους
από το Ιράκ και το Αφγανιστάν χωρίς ταυτότητες, µε σκισµένα
έγγραφα. Είναι 1.500 ευρώ το ενοίκιο. Τα λέει από κάτω και ανατριχιάζεις. Και αυτά την ώρα που τα παιδιά µας, οι φοιτητές µας
δίνουν 400 µε 450 ευρώ για µία γκαρσονιέρα στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης για να ζήσουν. Αγκοµαχούν οι ελληνικές οικογένειες.
Και φεύγω απ’ αυτό, κύριε Βρούτση, και πάω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Αλλά είναι και µια συνέχεια των όσων ζούµε. Και
αυτή η προσπάθεια ταπείνωσης του Έλληνα. Έχετε αµολήσει
τους «γαλάζιους λαγούς» σας στις τηλεοράσεις και στα διάφορα
συνέδρια -τα ΕΛΙΑΜΕΠ µας έφαγαν!- και κάνουν δουλίτσα για τα
ελληνοτουρκικά. Στρώνουν το έδαφος γι’ αυτά που έρχονται.
Είναι πραγµατικά να απορεί κανείς. Αυτούς τους βάζει ελληνική
Kυβέρνηση και µιλάνε ή τίποτα από την Τουρκία;
Δηλαδή, φανταστείτε το, κάντε το λίγο εικόνα, οι Τούρκοι να
βγάζουν δικούς τους ανθρώπους να λένε: «Δεν µπορεί η Τουρκία
να τα θέλει όλα δικά της, θα πρέπει να δώσει και κάτι στην Ελλάδα». Δηλαδή, συγγνώµη αυτό είναι λογικό; Κάτι «Ροζάκηκες»
κ.λπ. λένε: «Δεν µπορούµε να έχουµε τα πάντα µε το µέρος µας.
Θα πρέπει να δώσουµε κάτι και στην Τουρκία». Τι λέει ο άνθρωπος; Ποιος είναι αυτός ο κύριος που τολµάει να λέει τέτοια πράγµατα; Ποιος είναι αυτός ο κύριος; Μαθαίνω ότι ήταν σύµβουλος
του Σηµίτη -έτσι έµαθα-, αλλά ότι είναι και σύµβουλος του Πρωθυπουργού σήµερα. Ο κ. Ροζάκης, που βγαίνει και λέει τέτοια!
Κι αν ο κ. Ροζάκης είναι ο κ. Ροζάκης -ο οποίος, όµως, κάνει τη
δουλειά του µια χαρά, στρώνει έδαφος, βάζει το µικρόβιο µέσα
να δουλέψει- τι να πούµε και για µεγάλα στελέχη. Όταν ακούω
την κ. Μπακογιάννη να λέει «ναι» στον ΕΛΙΑΜΕΠ. Α, σας παρακαλώ πολύ, εκεί βγήκαν ασφαλή συµπεράσµατα: «Ναι στη Χάγη».
«Ναι στη Χάγη» και από τον κ. Παπανδρέου; Τι είναι αυτά που
ζούµε; Είναι υπέρ της Ελλάδος όλοι αυτοί, οι «Ροζάκηδες» και οι
υπόλοιποι λαγοί που βγαίνουν προς τα έξω και δίνουν την τροφή
σιγά-σιγά για να την καταπιεί ο κόσµος; «Τι έγινε κι αν χάσουµε
το Καστελόριζο; Σιγά».
Πάµε σε κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Ο Φεβρουάριος τελειώνει, γιατί έχουµε πει ότι θα λέµε στον κόσµο
αλήθειες και πρέπει να τον κοιτάµε στα µάτια. Γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά, γιατί και σήµερα το υπόβαθρο είναι οικονοµικό, γιατί
µιλάµε για τις συντάξεις, αλλά σε πολύ λίγες µέρες θα κληθούµε
στην Αίθουσα αυτή να σχολιάζουµε, γιατί δεν θα µπορούµε να
κάνουµε τίποτα άλλο, αν δεν το αποτρέψετε τώρα, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, το τσουνάµι που έρχεται από την 1η του Μάη
µε τους πλειστηριασµούς. Γιατί έρχεται τσουνάµι. Θα δούµε εικόνες Ισπανίας. Οι αστυνοµικοί και τα ΜΑΤ να βγάζουν αγκαλιά
χειροπόδαρα τον κόσµο έξω από τα σπίτια του. Θα χάσει ο κόσµος τα σπίτια του. Τους παίρνετε τώρα µε πλειστηριασµούς και
τα σπίτια. Η επόµενη κίνηση -η Ελληνική Λύση και ο Βελόπουλος
σας τα λέει από τώρα, εδώ και µήνες, σας τα λέει και σήµεραθα είναι να χάσουν τα σπίτια οι Έλληνες. Περιµένουν τα καρτάλια, τα κοράκια της ΜΚΟ να τα αρπάξουν. Έχουν ήδη υπογεγραµµένα συµβόλαια. Σας τα λέµε από τώρα. Θα τα ζήσουµε
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µπροστά µας. Και τι είπαµε; Αντιγράψτε το µοντέλο της Αµερικής. Αυτό λέει το πρόγραµµα της Ελληνικής Λύσης. Αντιγράψτε
το πρόγραµµα της Αµερικής για τα κόκκινα δάνεια, ώστε να σώσουµε τα σπίτια των Ελλήνων. Προσαρµόστε τα στα δικά µας φυσικά- δεδοµένα, µπας και σωθούν τα σπίτια των Ελλήνων. Θα
ζήσουµε δράµατα.
Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Θα δείτε κάτι άλλο µπροστά
σας σε λίγες µέρες. Εδώ είµαστε και θα τα λέµε πάλι, γιατί έχει
ξεσηκωθεί ο κόσµος. Το λέω σήµερα, το λέµε σαν Ελληνική Λύση
σήµερα, δηµόσια, το έχουµε πει πολλές φορές, έχουµε κάνει και
ερωτήσεις πάρα πολλές. Στις Σκουριές, στη Χαλκιδική έχουν ξεσηκωθεί. Ακούστε, είµαστε κι εµείς υπέρ των επενδύσεων. Δεν
είµαστε κατά των επενδύσεων, αλλά µε τρόπο συγκεκριµένο, µε
σεβασµό στο περιβάλλον. Δεν έχει µείνει κολυµπηθρόξυλο
όρθιο. Τα έχουν κάψει όλα εκεί. Υπάρχουν καταγγελίες του κόσµου που µιλάνε για ασθένειες. Δεν έχει µείνει τίποτα όρθιο. Μιλάνε για τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπάρχει
τεράστια ανησυχία. Η Χαλκιδική στο σηµείο εκεί θυµίζει κρανίου
τόπο. Θα το βρείτε µπροστά σας σε πάρα πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Ο κόσµος είναι στα κάγκελα. Ναι στις εξορύξεις, αλλά
µε σεβασµό στο περιβάλλον, όχι όλα στον βωµό του χρήµατος.
Θα το βρείτε µπροστά σας. Σας το λέµε.
Πάµε σε κάτι ακόµα, γιατί πρέπει να κλείσω, στο θέατρο του
παραλόγου, κυρίες και κύριοι. Έχετε καταλάβει όλοι φυσικά ότι
αναφέροµαι στη «NOVARTIS». Οι µάρτυρες -ακούστε τώρα- κατέθεσαν στον εισαγγελέα ενώπιος ενωπίω, δηλαδή όπως είµαι
εγώ τώρα πήγαν και κατέθεσαν. Στην προανακριτική επιτροπή,
όµως, η οποία έχει εισαγγελική ιδιότητα -η προανακριτική επιτροπή της Βουλής έχει εισαγγελική ιδιότητα- πήγαν µε κουκούλες. Δηλαδή, στον εισαγγελέα face to face, ενώπιος ενωπίω, στην
εισαγγελική επιτροπή µε κουκούλες και µε αλλοιωµένη φωνή, µε
τοίχους και «εγώ φοράω παντελόνια», να λένε οι γυναίκες και να
λέει ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας «εγώ φοράω φούστα». Τέτοια πράγµατα, ένα επικοινωνιακό σόου για να ασχολούνται τα κανάλια, ενώ έξω η Ελλάδα δέρνεται και χτυπιέται
µεταξύ της.
Εµείς έχουµε πει από την αρχή να πέσουν οι µάσκες. Από την
αρχή να βγουν οι µάσκες. Όλα στο φως. Να ξεκουκουλώσουµε
-αυτό λέει η Ελληνική Λύση- και τους µάρτυρες και το σκάνδαλο,
για να δούµε πού πήγαν και τα εκατοµµύρια ευρώ. Αλλά τρώγεστε τόσο καιρό και πιάνετε στασίδι στα κανάλια, στα δελτία των
οκτώ και δεν ξέρουµε αν πρόκειται για σκάνδαλο ή σκευωρία ή
και για τα δύο.
Για να καταλάβει ο κόσµος, έχουµε Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, όπως είπα πριν, µε πρακτικές και τακτικές ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, αυτοί είστε σε µια σειρά που αναφέρθηκα. Ήθελα να πω
και άλλα, για πολύ σοβαρά και σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο
κ.λπ.. Δεν έχω χρόνο. Θα τα πούµε σε επόµενες συνεδριάσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Χήτα.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, για δώδεκα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, δεν θα επαναλάβω όλα τα χθεσινά επιχειρήµατα. Μίλησε ο Υπουργός σας το µεσηµέρι. Καµµία εµπλοκή µε
τα επιχειρήµατα που βάλαµε. Ήταν σαν να ακούω την πρώτη οµιλία του στην πρώτη επιτροπή. Τα έχουµε πει τα επιχειρήµατα.
Αφού υποβαθµίζετε αυτή την Αίθουσα χωρίς αντεπιχειρήµατα,
όπως είπε η κ. Φωτίου, η κ. Αχτσιόγλου και πολλοί από τους Βουλευτές µας, δεν µπορώ να κάνω τίποτα πια.
Μετά από την κρίση, οι δυτικές κοινωνίες έχουν πολλές προκλήσεις. Τρεις προκλήσεις είναι πολύ σηµαντικές που έχουν
σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο: το δηµογραφικό, η κλιµατική αλλαγή και οι συντάξεις. Το πρώτο ερώτηµα είναι πώς απαντάει µια
κοινωνία σε αυτές τις προκλήσεις. Εκεί νοµίζω ότι υπάρχει µια
πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ της νεοφιλελεύθερης απάντησης
και της αριστερής απάντησης, µια διαφορά που παραµένει και
θα παραµείνει. Τι εννοώ;
Αυτές οι προκλήσεις και οι απαντήσεις είναι θέµα όλης της κοι-
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νωνίας να αποφασίσουµε δηµοκρατικά, να αποφασίσουν δηµοκρατικά οι πολίτες για κάτι που τους επηρεάζει τώρα και στο µέλλον ή είναι προκλήσεις και άρα οι απαντήσεις θα βγουν εκ των
υστέρων, µετά από εκατοµµύρια ατοµικές αποφάσεις στην
αγορά; Δηλαδή η δική µου απόφαση να καταναλώσω περισσότερο ή να αποταµιεύσω, η δική µου απόφαση να δουλέψω περισσότερο ή να πάρω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Παίρνουµε
ευθύνη σαν δηµοκρατική κοινωνία πώς θέλουµε να το αντιµετωπίσουµε ή το αφήνουµε στην αγορά και στο τέλος θα δούµε τι
γίνεται;
Να σας δώσω ένα παράδειγµα. Σκεφτείτε, κυρία Μιχαηλίδου,
την Ελλάδα µετά από τριάντα χρόνια, όπου η παραγωγικότητα
έχει διπλασιαστεί. Αυτή η κοινωνία µπορεί να έχει δύο ακραίες
λύσεις. Η µια είναι να καταναλώσει τα διπλά αγαθά –αφού θα
έχει διπλασιαστεί η παραγωγικότητα-, η άλλη είναι να καταναλώσει τα ίδια αγαθά, αλλά να πάρει όλη την αύξηση της παραγωγικότητας σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Το ερώτηµα είναι το
εξής: Μπορούµε να πάρουµε µια απόφαση να συζητήσουµε τι
θέλουµε σχετικά µε αυτό;
Τι θέλει το κεφάλαιο θα είναι γνωστό. Εκτός από τον τουρισµό
και κάποιους άλλους κλάδους, το κεφάλαιο θα θέλει να καταναλώσουµε περισσότερα αγαθά. Δεν βγάζει λεφτά µε το να κάθοµαι εγώ και να µην δουλεύω και να µην καταναλώνω περισσότερα
αγαθά. Μπορούµε να αποφασίσουµε αν θέλουµε περισσότερο
ελεύθερο χρόνο; Κι αν το κάνουµε αυτό, θα επηρεάσει τα καταναλωτικά και τα παραγωγικά πρότυπα που θα µας βοηθήσουν
στην κλιµατική αλλαγή; Κι αν έχουµε περισσότερο ελεύθερο
χρόνο, αυτό θα µας βοηθήσει να ξανασκεφτούµε πόσα λεφτά το
δηµόσιο πρέπει να δίνει ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις συντάξεις;
Γιατί σε όλες τις συζητήσεις µε το ΔΝΤ -φαντάζοµαι και η δική
σας Υπουργοί πριν από εµάς µε το ΔΝΤ- υπήρχε τροµερή πίεση
να µειώσουµε το ποσοστό δαπανών του δηµοσίου ως προς το
ασφαλιστικό σύστηµα, χωρίς να γίνεται ποτέ η συζήτηση αν εµείς
ως κοινωνία µήπως θέλουµε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και
θέλουµε να χρηµατοδοτήσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα.
Αν έχουµε περισσότερο χρόνο ή αν κάνουµε την επιλογή για
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, µήπως πρέπει να ξανασκεφτούµε
τις τριάντα πέντε ώρες εργασίας για όλους και όλες; Να δουλεύουν όλοι, αλλά να δουλεύουν όλοι λιγότερο, γιατί µπορούµε
να το κάνουµε µε το ίδιο εισόδηµα, αφού αυξάνεται η παραγωγικότητα;
Εδώ έρχοµαι σε µια σύνδεση ανάµεσα στην αγορά εργασίας
και το συνταξιοδοτικό, που πάλι η εισηγήτρια µας και άλλοι οµιλητές έβαλαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος µας. Έχουµε µια
επισφάλεια στην αγορά εργασίας και µια αλλαγή του εργασιακού
προτύπου.
Έχουµε µερική εργασία, έχουµε ανασφάλεια, έχουµε την
εναλλασσόµενη αλλαγή εργαζοµένων µεταξύ χαµηλών αποδόσεων και καµµία απόδοση. Αυτά δηµιουργούν προβλήµατα ιδιαίτερα για τις γυναίκες, κ. Μιχαηλίδου. Έχουµε ένα έµφυλο
συνταξιοδοτικό σύστηµα ακριβώς γιατί αυτή η ανισότητα είναι
στην αγορά εργασίας. Όταν η κ. Αγαθοπούλου προσπάθησε να
το εξηγήσει αυτό στον Υπουργό σας έδειξε µια παγερή αδιαφορία γι’ αυτό το θέµα. Ελπίζω εσείς και να µην δείξετε ενδιαφέρον,
τουλάχιστον να έχετε ένα ευέλικτο ενδιαφέρον γι’ αυτά τα πράγµατα. Αλλά αυτή η αγορά εργασίας δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα για το ασφαλιστικό.
Σ’ αυτό το ασφαλιστικό, σ’ αυτή τη χώρα όπου έχει περάσει
όλα αυτά και έχουµε αυτές τις εργασιακές σχέσεις τώρα έρχεστε
εσείς να προσθέσετε την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος, να κόψετε τη σύνδεση ανάµεσα στο εισόδηµα και τις
εισφορές και να επιτρέψετε τους πλούσιους να εγκαταλείψουν
το σύστηµα.
Άρα εδώ έχουµε δυο πράγµατα. Έχουµε την αρχή της αναδιανοµής και την αρχή της οικουµενικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Γιατί υπάρχουν νοµπελίστες ολόκληροι, ο Στίγκλιτζ, ο
Ακερλοφ που είναι γνωστοί στην Ελλάδα για άλλα πράγµατα,
που µας εξήγησαν γιατί πρέπει να είναι οικουµενικό το ασφαλιστικό σύστηµα. Γιατί αν δεν είναι έχουµε, αυτό που λέµε στα οικονοµικά, δυσµενή επιλογή. Δηλαδή, αν δεν είναι οικουµενικό,
αν δεν προσφέρουν όλοι, επιλέγεις τους ανθρώπους αυτούς που
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χρειάζονται τις συντάξεις περισσότερο και τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τη µικρότερη δυνατότητα να πληρώσουν γι’
αυτές τις συντάξεις. Άρα, όχι µόνο είναι µεγάλο σφάλµα να κοπεί
η σύνδεση εισοδήµατος και εισφορών γιατί καταστρέφει αυτή
την αρχή της αναδιανοµής αλλά είναι µεγάλο σφάλµα για τη βιωσιµότητα του συστήµατος. Γιατί ένα σύστηµα από το οποίο οι
πλούσιοι µπορούν να βγουν, σηµαίνει ότι στο τέλος θα έχουµε
ένα φτωχό σύστηµα µόνο για τους φτωχούς. Και γι’ αυτό εµείς
ανησυχούµε για τη βιωσιµότητα και τη δυναµική που έχει αυτό
το ασφαλιστικό σύστηµα που εσείς προτείνετε.
Αυτές τις επιλογές που σας λέω δεν µπορούµε να τις αφήσουµε στις αγορές. Είναι θέµα πολιτικών αποφάσεων. Δεν µπορούµε να το αφήσουµε δηλαδή, ως το υπόλοιπο από
εκατοµµύρια ατοµικές προτιµήσεις. Πολλά πράγµατα είναι θέµα
πολιτικών προτιµήσεων αλλά σ’ αυτές τις µεγάλες προκλήσεις
δεν µπορούµε. Και δεν µπορούµε για έναν επιπλέον λόγο. Λόγω
της εξωτερικότητας που σας εξήγησα. Πως συνδέεται η αγορά
εργασίας µε το ασφαλιστικό σύστηµα.
Γι’ αυτό εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζουµε ένα πρόγραµµα, που
θα δείτε στο συνέδριό µας, που η εργασία είναι στο κέντρο της
αναπτυξιακής µας πολιτικής. Ένα πρόγραµµα όπου η κλιµατική
αλλαγή βασίζεται στην αντιµετώπιση των ανισοτήτων, γιατί κανένας, καµµία κοινότητα, καµµία περιφέρεια δεν µπορούµε να
την αφήσουν πίσω αν είναι να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή. Κι αυτές οι κοινότητες κι αυτοί οι άνθρωποι κι αυτές οι περιφέρειες πρέπει να έχουν µια ενεργή συµµετοχή στην
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Σε αυτό το πρόγραµµα θα
δείτε ένα ασφαλιστικό σύστηµα που η αρχή της βιωσιµότητας,
της οικουµενικότητας και της αναδιανοµής είναι στο κέντρο. Κι
έτσι θα κλείσει ο κύκλος µε την αγορά εργασίας, όπως το φανταζόµαστε εµείς.
Κατά τη δική µας άποψη αυτό το τρίπτυχο που βασίζεται στο
να αποφασίσουµε ως κοινωνία να αντιµετωπίσουµε µε πολιτικό
δηµοκρατικό τρόπο τις µεγάλες προκλήσεις, µας δίνει χώρο για
ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις, για ευρύτερες
κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις, για ευρύτερες κοινωνικές
και πολιτικές δράσεις και στο τέλος προγραµµατικές συγκλίσεις.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε κάτι που νοµίζω ότι είχε πει ο
Όσκαρ Γουάιλντ. Νοµίζω. Δεν είµαι σίγουρος. Ο Όσκαρ Γουάιλντ
είχε πει ότι η Αµερική είναι η µόνη χώρα που πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακµή χωρίς το ενδιάµεσο στάδιο του πολιτισµού. Εσείς είστε η µόνο πολιτική δύναµη σ’ αυτή τη χώρα που
περάσατε από το πελατειακό σύστηµα στον νεοφιλελευθερισµό
χωρίς το στάδιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αναδιανοµής.
Και αυτό είναι που χρειάζεται να ανατρέψουν οι πολιτικές δυνάµεις που έχουν διαφορετική άποψη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για να προχωρήσουµε
λίγο τον κατάλογο, θα µιλήσουν δυο Βουλευτές και στη συνέχεια
θα δώσω τον λόγο στην κ. Ζωή Ράπτη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Τον ζήτησε και θα τον έχει.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
από τη Νέα Δηµοκρατία και τον όµορφο Πειραιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ασφαλιστικό σύστηµα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ενός
ευνοµούµενου κράτους, µιας ευνοµούµενης πολιτείας. Και πραγµατικά δεν έχει καµµία σχέση βέβαια η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ µε τους υπόλοιπους
συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που µόλις κατέβηκε από το Βήµα έκανε µια ιδεολογική τοποθέτηση, εν αντιθέσει µε τους άλλους συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν φορέσει τον αγωνιστικό µανδύα προσπαθώντας να µας κάνουν να ξεχάσουµε ότι ήταν η µακροβιότερη µνηµονιακή κυβέρνηση και προσπαθώντας να µας κάνουν
να ξεχάσουµε τα επιτεύγµατα τα οποία είχαν γύρω από το ασφαλιστικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δικό σας έργο είναι το κόψιµο
του ΕΚΑΣ. Της δικής σας κυβέρνησης έργο. Δικό σας έργο είναι
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το πετσόκοµµα το οποίο υπήρχε στις επικουρικές συντάξεις, µε
τον νόµο Κατρούγκαλου. Δικός σας είναι ο νόµος Κατρούγκαλου
όπου αµέσως µετά τον ανασχηµατισµό που έκανε ο κ. Τσίπρας
φυγαδεύτηκε και έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας. Στα µεγαλύτερά του κοµµάτια βγήκε αντισυνταγµατικός. Δικό σας έργο
είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν µε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τρία και τέσσερα χρόνια να πάρουν
τη σύνταξή τους. Κληρονοµήσαµε κοντά στο ένα εκατοµµύριο
εκκρεµείς ασφαλιστικές υποθέσεις τις οποίες δυστυχώς δεν
έχουµε καταφέρει κι εµείς µε τον απαιτούµενο ρυθµό τον οποίον
χρειαζόταν να υλοποιήσουµε και να τελεσφορήσουµε.
Πραγµατικά σε όλο αυτό το αγωνιστικό κρεσέντο που σας έχει
πιάσει και τα κροκοδείλια δάκρυα που χύνετε απέναντι στους
συνταξιούχους θα ήθελα ο επόµενος συνάδελφος που θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ να µας πει
σε ποιον συνταξιούχο κόβεται έστω και µισό ευρώ. Σε κάποιον ο
οποίος παίρνει τώρα τη σύνταξή του. Σε ποιο συνταξιούχο, από
ποια κοινωνική οµάδα κόβεται έστω κι µισό ευρώ µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το οποίο καταθέτει σήµερα η Κυβέρνηση; Γιατί
είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µετά από παραπάνω
από δέκα χρόνια που δεν έχει περαιτέρω περικοπές σε συνταξιούχους.
Αυτή είναι πραγµατικότητα, κυρίες και κύροι συνάδελφοι. Και
καταλαβαίνω όλον αυτόν τον αγώνα που κάνετε για να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη γιατί πραγµατικά το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο δίκαιο είναι, αφού εφαρµόζει όλες τις αποφάσεις της
δικαιοσύνης και µεταρρυθµιστικό και καινοτόµο είναι γιατί φέρνει
τοµές γύρω από το ασφαλιστικό σύστηµα. Έχει όµως και κοινωνικό πρόσηµο µε όλες αυτές τις κοινωνικές διατάξεις που φέρνει.
Το πιο σηµαντικό όµως για τη δική µου γενιά και για τις µικρότερες, για τη γενιά των σαραντάρηδων και για τους µικρότερους,
είναι ότι προσπαθεί να µας εµπνεύσει την απαραίτητη ασφάλεια
που πρέπει να νιώθουµε γύρω από το ασφαλιστικό σύστηµα το
οποίο θα υπάρχει στη χώρα µας. Γιατί όλοι είµαστε µάρτυρες ότι
οι νέες γενιές αµφισβητούν αν θα πάρουν ποτέ τους σύνταξη.
Και οι δυο αναλογιστικές µελέτες τις οποίες κατέθεσε ο αρµόδιος Υπουργός -ακόµα περιµένουµε τις αναλογιστικές µελέτες
του νόµου Κατρούγκαλου - δείχνοντας την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται σήµερα η οικονοµία που όλοι πιστεύουµε και
βλέπουµε ότι θα πάει καλύτερα, διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού συστήµατος για τα επόµενα πενήντα χρόνια.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να αρχίσει ξανά ο πολίτης να εµπιστεύεται τις δοµές και
τους µηχανισµούς του κράτους του.
Και είναι πάρα πάρα πολύ σηµαντικό, για να σταµατήσει και
ένας ιδιότυπος εµφύλιος, ο οποίος υπάρχει ανάµεσα στις γενεές,
γιατί κάποια στιγµή θα πρέπει να σταµατήσει, καθώς το ασφαλιστικό σύστηµα είναι δοµηµένο πάνω στην έννοια της ανταποδοτικότητας. Αν θέλετε, µια από τις βασικές προτεραιότητες τις
οποίες βάζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι αυτό, αφού αυξάνουµε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Σε όσους έχουν πάνω από
τριάντα χρόνια εργασία, σε όσους είναι ασφαλισµένοι πάνω από
τριάντα χρόνια και σε όσους είναι τριάντα πέντε χρόνια, τα αυξάνουµε κατά ένα ποσοστό 4%, σε σχέση µε το νόµο Κατρούγκαλου, και όσοι είναι σαράντα χρόνια ασφαλισµένοι σε ένα
ποσοστό 7%, σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο, τον νόµο Κατρούγκαλου.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Αποκαθιστούµε την τεράστια αδικία η οποία υπήρξε σε σχέση µε τις επικουρικές συντάξεις, αυτό
το ακραίο πετσόκοµµα το οποίο έγινε στις επικουρικές συντάξεις. Φέρνουµε, όµως, και κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει µε τους
αυτοαπασχολούµενους, τους επιστήµονες και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Τους δίνουµε έξι κατηγορίες, για να µπορέσουν
ελεύθερα, ανάλογα µε την ανταποδοτικότητα την οποία θέλουν
να έχουν σε σχέση µε τη σύνταξή τους, να επιλέξουν τις εισφορές τις οποίες θα πληρώσουν στο ασφαλιστικό σύστηµα. Δεν
είναι λογικό; Δεν είναι δηµοκρατικό; Δεν είναι αυτονόητο; Πάνω
σε αυτό δεν είναι δοµηµένο ένα ασφαλιστικό σύστηµα; Λάθος
ήταν όχι µόνο αυτό το οποίο φέρατε εσείς, που δεν ήταν ασφαλιστικό, αλλά ήταν φορολογικό νοµοσχέδιο -αυτό σας λέγαµε
τότε- και το προηγούµενο σύστηµα το οποίο επικρατούσε κι αυτό
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λάθος ήταν. Ανάλογα µε τα χρόνια όσο παλιότερος ήσουν τόσο
µεγαλύτερες εισφορές πλήρωνες, σε µια χώρα που αντιµετώπιζε
τόσο σοβαρή κρίση.
Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο έρχεται και δίνει το δικαίωµα
ελεύθερα ο καθένας να αποφασίζει τις εισφορές τις οποίες θα
καταβάλλει, για να έχει στο τέλος του εργασιακού του βίου την
ανάλογη σύνταξη. Φυσικά, δίνουµε και µια προτεραιότητα στους
νέους ανθρώπους, αφού για πέντε χρόνια θα πληρώνουν πολύ
χαµηλές ασφαλιστικές εισφορές και όχι να τις χρωστούν και µε
τόκο, όπως είχε ο προηγούµενος νόµος, ο νόµος του κ. Κατρούγκαλου.
Είναι πάρα πολύ σηµαντική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όµως και αυτή η λύση την οποία δίνουµε σε σχέση µε τις διπλές
εισφορές, σε ό,τι έχει να κάνει µε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν
έµµισθη σχέση εργασίας και παράλληλα είχαν και µια άλλη δραστηριότητα, τα γνωστά µπλοκάκια. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
γιατί τελειώνουµε και µε αυτή την αδικία, σε ό,τι έχει να κάνει µε
τις διπλές εισφορές.
Ακούω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να λέτε οι «γαλάζιοι παππούδες». Θεωρείτε ότι όλοι οι πολύτεκνοι ψηφίζουν τη Νέα Δηµοκρατία; Θεωρείτε ότι όλοι οι αγρότες ψηφίζουν τη Νέα
Δηµοκρατία; Δεν αντιλαµβάνεστε και δεν βλέπετε ότι αυτό το
οποίο περνάµε σε αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να δώσει µια λύση
σε ό,τι έχει να κάνει και µε τον αγροτικό τοµέα, πέρα από τις χαµηλότερες εισφορές τις οποίες έχουµε σχέση µε τους αγρότες;
Δεν αντιλαµβάνεστε και δεν καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη χώρα
της κρίσης είναι πολύ σηµαντικό να δίνεις τη δυνατότητα, χώρια
το ότι καταπολεµούµε τη µαύρη εργασία, να δίνεις τη δυνατότητα να συνεχίζει και να εργάζεται ένας άνθρωπος και να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και να συµµετέχει στο ασφαλιστικό
σύστηµα; Όλοι αυτοί είναι «γαλάζιοι παππούδες» και «γαλάζιες
γιαγιάδες»; Αυτή είναι η αντιµετώπιση την οποία έχετε πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα;
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλοποιούµε διαδικασίες και µειώνουµε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τους διαδοχικά ασφαλισµένους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, µέσα στα χρόνια
της κρίσης, δυστυχώς υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη
δουλειά τους και άλλαξαν την επαγγελµατική κατεύθυνσή τους
και όλοι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, για να µπορέσουν να
αποκτήσουν το δικαίωµα της σύνταξης. Και αυτό είναι κάτι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάζουµε ένα τέλος σε
αυτή την ντροπή η οποία υπήρχε στα ηλικιακά κριτήρια σε ό,τι
έχει να κάνει µε τις συντάξεις χηρείας και δηµιουργούµε και ένα
ενιαίο σύστηµα εφάπαξ για όλους, απλοποιώντας παράλληλα και
όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Επίσης µειώνεται ο χρόνος εργασίας σε µισθωτούς και µη για την απόκτηση
ασφαλιστικής ικανότητας και για τη δυνατότητα να αποκτήσουν
υγειονοµική περίθαλψη.
Τέλος, δηµιουργούµε µια διεύθυνση αναφορικά µε θέµατα για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ούτως ώστε να δείξουµε την ευαισθησία µας και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τον οποίο έχουµε
απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα και χρειάζεται το κράτος να είναι πιο άµεσο στην απόδοση της δικαιοσύνης. Μειώνουµε ασφαλιστικές εισφορές σε
σχέση µε τους µισθωτούς, κάτι το οποίο µπορεί να βοηθήσει την
οικονοµία, και κάνουµε και άλλη µια καινοτοµία, άλλη µια µεταρρύθµιση: δηµιουργούµε τον e-ΕΦΚΑ. Μπορούµε επιτέλους να πιστεύουµε ότι θα σταµατήσουµε να έχουµε αυτή την ντροπή και
αυτή την ταλαιπωρία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι
δικαιούνται να πάρουν τη σύνταξή τους να ταλαιπωρούνται δύο,
τρία και τέσσερα χρόνια και να κυκλοφορούν σαν επαίτες, για να
διεκδικήσουν και να πάρουν το αυτονόητο, αυτό που είναι υποχρέωση του κράτους να τους δώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι
εδώ δόθηκε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία να συζητήσουµε για το
παρόν και κυρίως για το µέλλον των εργαζόµενων ανθρώπων,
των νέων ανθρώπων και του ασφαλιστικού συστήµατος. Και σας
είπα ότι ο κ. Τσακαλώτος, όταν κατέβηκε από αυτό το Βήµα,
έκανε µια ιδεολογική τοποθέτηση, την οποία σέβοµαι. Αλλά εµείς
µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο δείχνουµε τη µεγάλη διαφορά την
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οποία έχουµε. Εµείς είµαστε µε τον κόσµο της εργασίας, εµείς
πιστεύουµε στη δυνατότητα την οποία έχει το παραγωγικό δυναµικό της χώρας, προσπαθούµε να τους κρατήσουµε στην εργασία, έχουµε ανάγκη να µπορέσουµε να αυξήσουµε τον πλούτο
αυτής της χώρας και µπορούµε να το κάνουµε µε τους Έλληνες
εργαζόµενους, πιστεύουµε στην ανταποδοτικότητα ενός ασφαλιστικού συστήµατος, ενώ εσείς πιστεύετε σε µια επιδοµατική
πολιτική. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά την οποία έχουµε.
Αυτή τη µεγάλη διαφορά, όµως, την αποσαφήνισε ο ελληνικός
λαός στις εκλογές του Ιουλίου. Εµείς, λοιπόν, οφείλουµε να µείνουµε πιστοί σε αυτά τα οποία δεσµευτήκαµε στον ελληνικό λαό
και να πάµε τη χώρα µπροστά, να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες αυτές οι οποίες είναι κατάλληλες και απαραίτητες να προχωρήσουµε µπροστά. Αυτό το οποίο εύχοµαι και
για σας είναι να ακολουθήσετε τον ίδιο δρόµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πάµε στη Θράκη και την όµορφη Ροδόπη, µε τον κ. Δηµήτριο
Χαρίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αν θέλετε, απαντάτε και στον κ. Κατσαφάδο που σας έθεσε
ένα ερώτηµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι σήµερα συζητούµε µε αυτή την άνεση το ασφαλιστικό οφείλεται κυρίως στο
ότι η προηγούµενη κυβέρνηση σταθεροποίησε και έβαλε σε τροχιά ανάκαµψης την οικονοµία και κυρίως γιατί έβαλες στις ράγες
το ασφαλιστικό σύστηµα, προφανώς µε προβλήµατα, αλλά µε
προοπτική για τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων και µε πιστοποιηµένη τη βιωσιµότητά του έως το
2070.
Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, τι ακριβώς κάνετε µε τις ρυθµίσεις που φέρατε; Πού το οδηγείτε µε τις πολιτικές αποσταθεροποίησης της εργασίας, που είναι ο κύριος αιµοδότης του
ασφαλιστικού; Τι του επιφυλάσσετε µε τις περικοπές κατά 200
εκατοµµύρια στον φετινό προϋπολογισµό, αλλά και µε την έλλειψη οιασδήποτε πρόνοιας χρηµατοδότησής του;
Θα σας πω πού το οδηγείτε κύριοι. Το εκτροχιάζετε από τις
ράγες που το είχαµε θέσει, απαξιώνετε και υπονοµεύετε το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, κλείνοντας πονηρά το µατάκι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Παρεµβαίνετε
χειρουργικά, θα έλεγα, για να υπηρετήσετε τα συµφέροντα των
λίγων σε βάρος των πολλών συνταξιούχων και για να ωθήσετε
πόρους του δηµοσίου ασφαλιστικού συστήµατος στις ιδιωτικές
εταιρείες. Για να ελαφρύνετε από τις εισφορές τον έναν από
τους δέκα ασφαλισµένους, που όλως τυχαίως έχει τα µεγαλύτερα εισοδήµατα, ξέρετε τι κάνετε; Επιβαρύνετε τους υπόλοιπους εννέα, που πάλι όλως τυχαία έχουν τα πιο χαµηλά
εισοδήµατα, αυξάνοντας τις εισφορές τους κατά 20%. Δηλαδή,
από τα 185 ευρώ στα 220 ευρώ τον µήνα. Αυτόν τον έναν από
τους δέκα εννοούσε ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν θριαµβολογούσε και υποσχόταν στη ΔΕΘ ότι θα µειώσει τις ασφαλιστικές
εισφορές των Ελλήνων; Για ποιο πράγµα θριαµβολογούσε; Ότι
µπορεί κάποιος, είτε έχει 7.000 ευρώ είτε 70.000 ευρώ εισόδηµα,
να πληρώνει την ίδια ασφαλιστική εισφορά στο δηµόσιο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης; Συγχαρητήρια, κύριοι! Ανοίγετε διάπλατα
τον δρόµο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Γνωρίζετε, κύριοι, ότι υπάρχουν φτωχοί αγρότες, αλλά και
άλλοι επιτηδευµατίες, που ασφαλίζουν ταυτόχρονα και τις γυναίκες τους; Είναι λίγες για εσάς οι 5.500 ευρώ που τους ζητάτε
ετησίως ως ελάχιστο; Για πολλούς από αυτούς αυτά µένουν στην
πραγµατικότητα για να ζήσουν. Είναι βέβαιο ότι ένα µεγάλο
µέρος από αυτούς θα βρεθεί εκτός ασφαλιστικού συστήµατος.
Οδηγείτε, κύριοι, µε µαθηµατική ακρίβεια σε αποσταθεροποίηση και κατάρρευση το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα. Πρώτον,
µε τις µειώσεις των εισφορών, που σηµαίνει λιγότερους πόρους.
Δεύτερον, µε τη µετακίνηση πόρων από το δηµόσιο στο ιδιωτικό
ασφαλιστικό σύστηµα. Τρίτον, µε τις µειωµένες δαπάνες κατά
200 εκατοµµύρια που εσείς προβλέψατε. Τέταρτον, χωρίς καµµία
πρόνοια ενίσχυσης του συστήµατος µε πόρους.
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Κι έρχεστε, κύριοι, µετά από όλα αυτά και µας λέτε ότι θα αυξήσετε τις συντάξεις. Ή είστε θαυµατοποιοί ή µας περνάτε για
αφελείς. Και επειδή κανένα από τα δύο δεν ισχύει, κοινώς ψεύδεστε. Κρύβετε ότι έχετε πιάσει το ψαλίδι για να περικόψετε τις
συντάξεις. Άλλωστε, παλιά σας τέχνη κόσκινο. Νοµίζετε ότι η κοινωνία ξέχασε ότι κόψατε 35% µε 40% µεσοσταθµικά τις συντάξεις;
Πρώτο σας σήµα, κύριοι, το λέω και στον κύριο συνάδελφο
που πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήµα, θα είναι η δέκατη τρίτη
σύνταξη που νοµοθετήθηκε ως µόνιµη και ήταν ολόκληρη για
τους χαµηλοσυνταξιούχους και αναλογική για τις υψηλότερες
συντάξεις.
Δεν την αναγνωρίζετε ως τέτοια, κύριε Υπουργέ. Δεν πειράζει,
την αναγνώρισαν και θα την ψάχνουν, να είστε σίγουρος, οι χαµηλοσυνταξιούχοι. Αφού για εσάς είναι ανύπαρκτη, παρ’ ότι την
καταργήσατε µέχρι τώρα δύο φορές, γιατί υποσχέθηκε ότι θα
την καταβάλει στο τέλος του 2020 ο σηµερινός Πρωθυπουργός
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Εξακολουθεί να ισχύει ή όχι
η δέσµευση που ανέλαβε; Υποσχέθηκε µάλιστα ότι η δέκατη
τρίτη σύνταξη θα πάρει θεσµική µόνιµη µορφή. Πολύ ωραία.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να µας πείτε
σε ποια σελίδα από τις εκατόν εβδοµήντα µία του νοµοσχεδίου
είναι γραµµένη αυτή η δέσµευση του Πρωθυπουργού;
Άλλα θύµατά σας που θα νιώσουν άµεσα τις µειώσεις στις συντάξεις τους: Οι απασχολούµενοι συνταξιούχοι πριν από την
εφαρµογή του ν.4387/2016, που θα δουν να µειώνονται κατά 30%
οι συντάξεις τους. Ακόµα, κύριοι, όσοι έχουν πάνω από σαράντα
χρόνια ασφάλισης θα δουν αδικαιολόγητες και τιµωρητικές µειώσεις, αφού κατεβάζετε από το 2% στο 0,5% το ετήσιο ποσοστό
αναπλήρωσης.
Η µεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων θα δουν τις συντάξεις
τους να περικόπτονται. Έχετε, κύριοι, όπως και στις εισφορές,
την ίδια εµµονή, την ίδια µονοµέρεια και στις συντάξεις. Πάλι ο
ένας από τους δέκα θα έχει µια µικρή αύξηση, συµπτωµατικά
αυτός που απολαµβάνει σήµερα την υψηλότερη σύνταξη, ενώ οι
υπόλοιποι εννέα θα δουν τις συντάξεις τους να µειώνονται και
είναι αυτοί που έχουν σήµερα τις χαµηλότερες συντάξεις.
Είναι βέβαιο ότι η επικοινωνιακή σας καταιγίδα έχει όρια, κύριοι. Από εδώ και πέρα δεν θα µιλούν µόνο οι «Αυτιάδες», αλλά
και η τσέπη των συνταξιούχων. Γι’ αυτό πολύ γρήγορα οι υψηλές
προσδοκίες που καλλιεργήσατε θα καταρρεύσουν. Δυστυχώς,
µαζί µε αυτές και το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Ο ΕΦΚΑ, κύριε Υπουργέ, στη Ροδόπη καταρρέει. Σας ενηµέρωσα µε ερώτησή µου. Σας το λέω και διά ζώσης. Σε σας µιλάω,
κύριε Υπουργέ. Έχει στην αρµοδιότητά του να εκδίδει και τις
συντάξεις του πρώην ΟΓΑ για όλη την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την αποµάκρυνση των δέκα
νέων επιστηµόνων του προγράµµατος του ΟΑΕΔ δηµιουργείται
εκρηκτική κατάσταση. Κάντε κάτι πριν να είναι πολύ αργά.
Τέλος, ήρθε η ώρα να αποκαταστήσετε µια κατάφωρη αδικία
σε βάρος των ανασφάλιστων υπερηλίκων οµογενών µας από την
πρώην Σοβιετική Ένωση. Εκατοντάδες, άλλωστε, διαµένουν στη
Ροδόπη.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να κάνετε δεκτή την τροπολογία για
σύνταξη στα 360 ευρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Τώρα τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ζωή Ράπτη για δώδεκα λεπτά.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την ενώπιόν
µας συζήτηση και αντιπαράθεση όλων των απόψεων των συναδέλφων νοµίζω ότι έγινε κατανοητό ότι το νέο ασφαλιστικό του
Υπουργείου Εργασίας συνιστά µια πολύ µεγάλη µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησής µας. Πρόκειται για µια τοµή
την οποία είχαµε εξαγγείλει προεκλογικά και ερχόµαστε σήµερα
να την κάνουµε πράξη.
Όπως αναλύθηκε διεξοδικά, το νέο ασφαλιστικό σύστηµα θα
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είναι δικαιότερο, ανταποδοτικότερο και ελκυστικότερο, τόσο για
τους µισθωτούς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα όσο και για
την πολύπαθη κατηγορία των ελεύθερων επαγγελµατιών, αλλά
είναι και απλούστερο και ταχύτερο, καθώς µε την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήµατος και την ενοποίηση όλων των επιµέρους
ταµείων στο πλαίσιο ενός υπερφορέα, οι συντάξεις θα εκδίδονται
ταχύτερα.
Έτσι επιτυγχάνουµε την πολυπόθητη, εδώ και δεκαετίες, εξυπηρέτηση των πολιτών και εξοικονοµούµε χρήµατα για το ελληνικό δηµόσιο.
Με το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο λαµβάνουµε ειδική µέριµνα
για µια σειρά κατηγοριών, τους νέους, τις εργαζόµενες µητέρες,
τις συντάξεις χηρείας καθώς και για τις ειδικές αναπηρίες. Με
αυτό το νοµοσχέδιο η διοίκηση συµµορφώνεται επιτέλους µε τις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και έτσι καταργούµε
τις αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγµατικός από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας.
Πράγµατι, η ολοµέλεια έκρινε αντισυνταγµατικό τον τρόπο
υπολογισµού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούµενους και
τους ελεύθερους επαγγελµατίες σε σύγκριση µε τον τρόπο υπολογισµού αυτών των µισθωτών, ακριβώς γιατί αυτός ο τρόπος
δεν διέπεται από την αρχή της ισονοµίας. Είναι η απόφαση
1880/2019.
Επίσης, έκρινε αντισυνταγµατικές τις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου αναφορικά µε τον υπολογισµό των επικουρικών συντάξεων, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν και δεν φέρατε τις
αναλογιστικές µελέτες από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που
να τεκµηριώνουν τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Έτσι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να διορθώσει αυτά τα
σφάλµατα και να καταργήσει αυτές τις αδικίες. Γι’ αυτό και θέλω
να συγχαρώ τον Υπουργό κ. Βρούτση και το επιτελείο του για
την επιµελή και ενδελεχή εργασία τους στην εκπόνηση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, είτε το θέλετε είτε όχι, από την εποµένη της ψήφισης του παρόντος νοµοσχεδίου, ο νόµος Κατρούγκαλου θα είναι πια παρελθόν.
Ειδικότερα, ποιες είναι οι τοµές του νοµοσχεδίου:
Πρώτα-πρώτα, το νοµοσχέδιο συντάχθηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης, µιας πλήρους ειδικής αναλογιστικής µελέτης, όπως
επιτάσσει το Συµβούλιο της Επικρατείας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Αυτή η µελέτη επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2070, αλλά ταυτόχρονα το
Υπουργείο έφερε και κατέθεσε εγκαίρως και πριν από τη συζήτηση ενώπιόν µας άλλη µια µελέτη. Πρόκειται για τη µελέτη του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, η οποία µελέτη δεικνύει την επάρκεια των συντάξεων.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
µετά από δώδεκα χρόνια που δεν έχει καµµία µείωση στις συντάξεις, αλλά αντιθέτως έχει αυξήσεις. Ποιοι ωφελούνται; Αυτοί
που ωφελούνται είναι, όπως το έχουµε πει, οι σηµερινοί και οι
αυριανοί εργαζόµενοι της χώρας που θα έχουν πάνω από
τριάντα χρόνια ασφάλισης και οι οποίοι θα δουν υψηλότερες παροχές όταν θα συνταξιοδοτηθούν. Είµαστε εµείς, είναι και τα παιδιά µας.
Το ίδιο ωφεληµένοι θα είναι και όλοι οι συνταξιούχοι της
χώρας µε περισσότερα από τριάντα χρόνια εργασιακού βίου, οι
οποίοι και αυτοί θα δουν τις κύριες συντάξεις τους να αυξάνονται.
Τέλος, το νοµοσχέδιο περιέχει τις περίφηµες αυξήσεις στις
επικουρικές συντάξεις, αυτές τις συντάξεις που είχαν περικοπεί
µε τον αντισυνταγµατικό νόµο Κατρούγκαλου σε εκείνους τους
συνταξιούχους που είχαν άθροισµα κυρίας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ. Εν προκειµένω, οι αυξήσεις θα κυµαίνονται µεσοσταθµικά στα 99 ευρώ.
Εξάλλου, σηµαντικά θα είναι ωφελούµενοι οι αυτοαπασχολούµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς διαµορφώνουµε
αυτό το σύστηµα που είπαµε µε τις έξι κατηγορίες, και επιτέλους
αποσυνδέουµε πλήρως τα ποσά των εισφορών από τα χρόνια εργασίας, το δηλωθέν εισόδηµα και από το ύψος του κατώτατου
µισθού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουµε ένα τέλος στην αναίσχυντη,
φοροληστρική πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης, η οποία
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ντύθηκε µε τον µανδύα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και
τσάκισε συνειδητά τις παραγωγικές αυτές τάξεις, τιµωρώντας
τους για το εισόδηµα που έβγαζαν.
Περαιτέρω, ενθαρρύνουµε τους νέους για την ένταξή τους
στην παραγωγική διαδικασία και προβλέπουµε µειωµένες εισφορές για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία, επιστήµονα και αυτοαπασχολούµενο.
Ψηφιοποιούµε για πρώτη φορά το ασφαλιστικό σύστηµα και
µε τον τρόπο αυτό εξοικονοµούµε σηµαντικούς πόρους, κάνουµε
αποτελεσµατικότερη τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού
και οδηγούµαστε σε ταχύτερο χρόνο απονοµής συντάξεων, γιατί
δυστυχώς µέχρι σήµερα για την απονοµή της κύριας επικουρικής
και του εφάπαξ χρειάζονταν τρεις διαφορετικοί υπάλληλοι από
τρεις διαφορετικούς φορείς.
Από σήµερα ένας µόνο ασφαλιστικός φάκελος και ένας υπάλληλος θα απονέµει και τις τρεις συντάξεις. Έτσι, θα µπορέσουµε
να διαχειριστούµε τον τεράστιο όγκο των εξακοσίων χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων και εκείνων που δεν έχουν επανυπολογιστεί,
τον οποίο µας κληρονόµησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Τέλος, δροµολογούµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και µετασχηµατισµό του συστήµατος και από την 1η Ιουνίου οι πρώτες
νέες συντάξεις που θα εκδοθούν θα είναι, πρώτα ο Θεός, ψηφιακές.
Δυστυχώς, όµως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για µια ακόµη
φορά παρουσιάζεται µε τη στάση της κατώτερη των περιστάσεων. Με στρεβλώσεις και ανυπόστατες ψευδολογίες ισχυρίζεται ότι υπάρχει µείωση του προϋπολογισµού για τις συντάξεις
κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µείωση των 200 εκατοµµυρίων ευρώ στην οποία αναφερθήκατε ουδεµία σχέση έχει
µε µειώσεις στα ποσά των συντάξεων που θα διανεµηθούν, αλλά
αντιθέτως µε εξοικονόµηση και εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών δαπανών του ασφαλιστικού συστήµατος. Ένα είναι γεγονός, ότι από φέτος µε το νοµοσχέδιο που φέρνουµε
εξασφαλίζουµε ότι το 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο θα κατατίθεται
µέχρι το 2070 υπέρ του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Για φέτος το ποσό αυτό είναι ένα δισεκατοµµύριο και θα µεγαλώνει κάθε χρόνο µέχρι το 2070. Αυτό, λοιπόν, αποτελεί µια δική
µας έµπρακτη στήριξη στους ασφαλισµένους.
Περαιτέρω ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι βλάπτονται οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες. Αυτό, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι η επιτοµή της υποκρισίας. Μιλάτε εσείς για το πιο
παραγωγικό κοµµάτι των Ελλήνων, το οποίο οδηγήσατε σε απόγνωση όταν ψηφίζατε τον νόµο Κατρούγκαλου;
Χιλιάδες συµπολίτες µας -αυτοαπασχολούµενοι, δικηγόροι,
γιατροί, οδοντίατροι, µηχανικοί, κτηνίατροι, λογιστές, αγρότεςδιαδήλωσαν εναντίον του και εναντίον σας, διεκδικώντας την
αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδηµα, ενώ εσείς κωφεύατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει επιτέλους
να κατανοήσετε ότι οι εισφορές δεν έχουν φοροεισπρακτικό
ρόλο και σε καµµία περίπτωση δεν θεσπίζονται για να τιµωρήσουν τους πολίτες για τα εισοδήµατά τους, όπως έγινε επί των
ηµερών σας. Με την ολέθρια πολιτική σας το κράτος γνώρισε τη
µεγαλύτερη εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή στη σύγχρονη
ιστορία του. Περίπου µισό δισεκατοµµύριο ευρώ απώλειες είχαν
τα δηµόσια ταµεία και αυτό έγινε εξαιτίας της δικής σας σύνδεσης των εισφορών µε το εισόδηµα.
Εµείς µε το παρόν νοµοσχέδιο διορθώνουµε τα αποτελέσµατα
της ιδεοληψίας σας και επαναφέρουµε την κανονικότητα. Και
µπορεί η κατώτατη εισφορά µε τον νέο νόµο να φτάνει τα 210
ευρώ, ωστόσο τον Δεκέµβριο στο πλαίσιο της µεγάλης φορολογικής µεταρρύθµισης φροντίσαµε ώστε µε εισόδηµα µέχρι
10.000 ευρώ όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να έχουν µειωµένο
φόρο από το 22% στο 9%, δηλαδή να εξοικονοµήσουν περίπου
1.300 ευρώ από τον φόρο, ενώ την ίδια στιγµή έχουν µόνο 410
ευρώ επιβάρυνση από τις εισφορές τους. Απλά µαθηµατικά.
Συνεπώς δεν υπάρχει καµµία µείωση και καµµία επιβάρυνση
στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αντιθέτως µε το νοµοσχέδιο
αυτό οδηγούµαστε σε υψηλότερες συντάξεις συγκριτικά µε
αυτές του νόµου Κατρούγκαλου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και διερωτώµαι εγώ, γιατί άκουσα ότι καταθέσατε αίτηση για
πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, τελικά τάσσεστε υπέρ του
νόµου Κατρούγκαλου, ο οποίος κηρύχθηκε αντισυνταγµατικός;
Δεν θα ψηφίσετε τις αυξήσεις στις συντάξεις τις οποίες φέρνουµε; Σας παραδίδω στην κρίση του ελληνικού λαού, αν προβείτε και σε αυτό για να υποστηρίξετε την ολέθρια πολιτική σας.
Έρχοµαι τώρα στην περίφηµη δέκατη τρίτη σύνταξη. Έχετε
το θράσος να µιλάτε εσείς για δέκατη τρίτη σύνταξη και να µας
λοιδορείτε για τη δήθεν περικοπή της; Εσείς που επί των ηµερών
σας κόψατε το ΕΚΑΣ, κόψατε κύριες και επικουρικές συντάξεις,
εσείς που την τελευταία στιγµή θυµηθήκατε να δώσετε ένα προεκλογικό επίδοµα, και µάλιστα λειψό, που τάχα το βαφτίσατε «δέκατη τρίτη σύνταξη»;
Η αλήθεια, λοιπόν, για να την ακούσει και ο ελληνικός λαός
είναι, όπως το είπαµε εδώ πολλάκις, ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη
στοιχίζει 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εσείς προεκλογικά µοιράσετε, προς άγραν ψήφων και µόνο, 970 εκατοµµύρια ευρώ,
χωρίς κανέναν ασφαλιστικό κανόνα. Συνεπώς για ποια δέκατη
τρίτη σύνταξη µιλάτε;
Η Νέα Δηµοκρατία ήταν αυτή που για τη στήριξη των αδυνάµων θέσπισε το 2013 το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, αλλά
φρόντισε και µε την πρόσφατη µεταρρύθµιση, την πρόσφατη
τροποποίηση του Συντάγµατος, το άρθρο 21 παράγραφος 1, να
το κατοχυρώσει και συνταγµατικά ως δίχτυ ασφαλείας, ένα δίχτυ
ασφαλείας για τη στήριξη των οικονοµικά αδύναµων συµπολιτών
µας, ένα µέτρο το οποίο εσείς αλλάξατε, του αλλάξετε το όνοµα
και το παρουσιάσατε ως δικό σας.
Είµαστε, όµως, εµείς, η Νέα Δηµοκρατία, που αυξήσαµε σε
ένα δισεκατοµµύριο ετησίως το ποσό το οποίο θα διατεθεί καλύπτοντας τις ανάγκες των οκτακοσίων χιλιάδων οικογενειών, σε
αντίθεση µε εσάς που δώσατε 760 εκατοµµύρια. Αυτό αποτελεί
µια πάγια στήριξη των αδυνάµων και όχι τα δικά σας ψηφοθηρικά
και ευκαιριακά επιδόµατα.
Τέλος, σχετικά µε τους ισχυρισµούς σας για το εργασιακό καθεστώς της χώρας µας. Ανέφερε αναληθώς για µια ακόµη φορά
η εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι η ανεργία επί
Νέας Δηµοκρατίας τάχα αυξήθηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Αρχής η αλήθεια είναι πως η ανεργία
τον Νοέµβριο υποχώρησε στο 16,5% από τα 18,6% αντίστοιχου
µήνα πέρσι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι δε εργαζόµενοι της πλήρους απασχόλησης -κρατήστε το αυτό- αυξήθηκαν και για την
ακρίβεια είναι εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιοι δεκαοκτώ περισσότεροι από πέρσι, όπως περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις
που τους απασχολούν και συγκεκριµένα διακόσιες εξήντα πέντε
χιλιάδες διακόσιες δώδεκα το 2019 από διακόσιες πενήντα επτά
τριακόσιες δεκατρείς το 2018. Συνεπώς γιατί παραπληροφορείτε
τον ελληνικό λαό;
Επίσης, αναφέρατε πως το Υπουργείο Εργασίας τάχα ευθύνεται για την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας. Είναι αλήθεια,
όµως, ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2019 επί δικής µας Κυβέρνησης έγιναν χίλιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, περισσότεροι από το
αντίστοιχο διάστηµα του 2018, τότε που κυβερνούσατε εσείς.
Επίσης, το πρώτο εξάµηνο της δικής µας διακυβέρνησης τα
ελεγκτικά κέντρα του ΕΦΚΑ έλεγξαν είκοσι έξι χιλιάδες περιπτώσεις έναντι έντεκα χιλιάδων περιπτώσεων του τελευταίου εξαµήνου της δικής διακυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση και της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μάλιστα, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Σε ποια, λοιπόν, απορρύθµιση της αγοράς εργασίας αναφέρεστε;
Τέλος, σχετικά µε την υποτιθέµενη καταστρατήγηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στις οποίες προσχηµατικά αναφερθήκατε, µάθετε ότι ο κανόνας των συλλογικών συµβάσεων ισχύει
πάντοτε. Απόδειξη για αυτό είναι η κλαδική συλλογική σύµβαση
εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού
των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων,
η οποία ψηφίστηκε µόλις τον Δεκέµβριο και υπεγράφη.
Περαιτέρω, ακούσαµε εδώ ότι ισχυρίζεστε ότι τάχα υπάρχει
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ένα χάσµα στις συντάξεις µεταξύ γυναικών και ανδρών, που
δήθεν φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό. Δεν φτάνει που επικαλείστε
τη δική µας µελέτη περί επάρκειας των συντάξεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εµείς καταθέσαµε ενώπιόν
σας, δεν τη διαβάσατε κιόλας;
Το γράφηµα της µελέτης αναφέρεται στην περίοδο που εσείς
κυβερνούσατε, δηλαδή στην περίοδο 2015 - 2018. Το κείµενο της
µελέτης λέει ότι όλο αυτό το διάστηµα της δικής σας διακυβέρνησης οι περικοπές στις συντάξεις που κάνατε έπληξαν περισσότερο το ποσοστό αναπλήρωσης των γυναικών µε την καµπύλη
-δείτε το, είναι στη σελίδα 16- να µεγαλώνει γεωµετρικά από το
2015 έως το 2018.
Μην προσπαθείτε, λοιπόν, να αποδώσετε το χάσµα που εσείς
δηµιουργήσατε την περίοδο του νόµου Κατρούγκαλου στον δικό
σας νόµο. Τέρµα η κοροϊδία.
Τέλος, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού, η Κυβέρνησή µας
έχει µεριµνήσει για µια σειρά από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Για τους αναπήρους υπάρχει ειδική µέριµνα, όπως ελέχθη, για
την ενίσχυση των οικογενειών τους, καθώς δίνουµε τη δυνατότητα να λάβει σύνταξη εκ νέου ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός
εκείνου του ανάπηρου µέλους της οικογένειας του οποίου η καταβολή της σύνταξης είχε ανασταλεί λόγω της εργασίας του
ανάπηρου µέλους.
Συστήσαµε στον e-ΕΦΚΑ Διεύθυνση Διευθέτησης των Αναφορών για όλα τα θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στηρίζουµε τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες των
συνταξιούχων που λαµβάνουν εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα
απολύτου αναπηρίας και τυφλότητας, οι οποίοι πλέον εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς 6% των επιδοµάτων τους για
την υγεία.
Βεβαίως, στηρίζουµε και τις εργαζόµενες µητέρες, καθώς καλύπτουµε το κενό που δηµιούργησε ο νόµος Κατρούγκαλου και
επαναφέρουµε την έκπτωση του 50% στις ασφαλιστικές εισφορές των νέων µητέρων µε διάταξη νόµου.
Ήδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όλες αυτές τις διατάξεις γίνεται προφανές ότι ο νόµος Κατρούγκαλου µετά την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, όπως είπαµε, θα γίνει
παρελθόν.
Συνοψίζοντας, αυτό το νοµοσχέδιο θέτει τις βάσεις για τη µετάβαση του ασφαλιστικού µας συστήµατος σε µια νέα ψηφιακή
εποχή. Παράλληλα, αυξάνει τις συντάξεις όλων των εργαζοµένων, αυτών που πρόκειται να βγουν στη σύνταξη, συµβάλλει στην
ανάπτυξη της οικονοµίας, απελευθερώνει ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, καλλιεργεί την ασφαλιστική
συνείδηση και αποκαθιστά την εµπιστοσύνη των πολιτών επιτέλους στο κράτος.
Για τους λόγους αυτούς, θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό και
το επιτελείο του, που εργάστηκαν άοκνα πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο, που πραγµατικά αποτελεί µια τοµή για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα. Ο δρόµος της προόδου και των
µεταρρυθµίσεων θα συνεχιστεί µε ορµή. Βάζουµε πάντα την Ελλάδα µπροστά, γι’ αυτό και σας καλώ όλους να ψηφίσουµε αυτό
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Ράπτη.
Να βάλουµε µια τάξη, γιατί η Γραµµατεία καταβάλλει µεγάλη
προσπάθεια να δούµε πώς θα κυλήσουν τα πράγµατα.
Τώρα θα µιλήσει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την
αγαπηµένη µου Πέλλα, στη συνέχεια η κ. Μάλαµα Κυριακή. Δεν
χρειάζεται να πω για τη Χαλκιδική ότι είναι όµορφη. Το ξέρει
όλος ο κόσµος. Μετά ακολουθεί ο κ. Δαβάκης και µετά ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν συµφωνήσουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα συµφωνήσουµε.
Να το συµφωνήσουµε τώρα, γιατί µου ζήτησε και ο κ. Δαβάκης.
Ορίστε, κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα
να ξεκινήσω εκφράζοντας την ελπίδα ότι η προληπτική λογοκρισία δεν θα φτάσει και στο κανάλι της Βουλής.
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Διότι, όταν κατακρίναµε την υπαγωγή της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων απευθείας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, ξέραµε ακριβώς τι λέγαµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, λοιπόν, σήµερα που ήρθε και το σηµερινό δείγµα της
φίµωσης των περιφερειακών ανταποκριτών της ΕΡΤ και αναρωτιέµαι αλήθεια: Υπάρχει ΕΣΡ; Φλέγονται η Λέσβος και η Χίος και
στα ιδιωτικά κανάλια δεν υπάρχει καν η είδηση. Τόση δηµοκρατία, αλήθεια, είχαµε να τη δούµε από άλλες εποχές, που η χώρα
ζούσε την περίοδο των επιτάξεων.
Κύριε Υπουργέ, την κραυγή των νησιωτών που εξαπατήθηκαν
στο προσφυγικό την κρύβετε.
Να είστε, όµως, σίγουροι ότι την οργή τους δεν µπορείτε να
τη σταµατήσετε και αυτό θα συµβαίνει από εδώ και πέρα σε κάθε
κυβερνητικό βήµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί είπατε χιλιάδες ψέµατα προκειµένου να κερδίσετε την εξουσία. Υποµονή να έχετε, λοιπόν, γιατί θα πάρετε ό,τι
ακριβώς σας αξίζει.
Πριν εισέλθω, µάλιστα, στην οµιλία µου για το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µη σχολιάσω ένα ακόµα δείγµα δηµοκρατίας: τον νεοπροσληφθέντα
αστυνοµικό, ειδικό φρουρό, µε κριτήρια Χρυσοχοΐδη, ο οποίος
ερµήνευσε την άρση του πανεπιστηµιακού ασύλου ως το δικαίωµά του να σηµαδεύει µε υπηρεσιακό περίστροφο φοιτητές
µέσα στην ΑΣΟΕΕ.
Με ρωτούσαν στο Παρίσι, από όπου µόλις ήρθα, τι συµβαίνει
στην Ελλάδα και τους είπα ότι σε πείσµα αυτών που θέλει να περάσει η Κυβέρνηση, δεν αισθανόµαστε ασφαλείς, γιατί η Αστυνοµία, αντί να συλλαµβάνει κακοποιούς, δέρνει και κακοποιεί
πολίτες και σηµαδεύει φοιτητές.
Αποτελεί πραγµατικά τραγική ειρωνεία αυτό, γιατί βιώνουµε
αυτή την ανασφάλεια την ώρα που συζητούµε εδώ, σε αυτή την
Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ολοµέλεια το
ασφαλιστικό, το οποίο, λυπάµαι που θα το πω, αλλά είναι ένα
βαθιά τροµοκρατικό νοµοσχέδιο, γιατί τροµοκρατεί τους σηµερινούς ασφαλισµένους, αυξάνοντας για τους εννέα στους δέκα
τις ασφαλιστικές εισφορές, κάνοντας πράξη δηλαδή τη δεξιά νεοφιλελεύθερη λογική: Εννιά να δουλεύουν για να τρέφουν τον
έναν και αυτός ο ένας που απαλλάσσεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, από την αναλογούσα στο εισόδηµά του ασφαλιστική εισφορά, ούτε αυτός στο τέλος θα
καταβάλει την ασφαλιστική του εισφορά. Θα σας δίνει την κατώτερη και τα υπόλοιπα ζητήµατά του θα τα λύσει µέσω της ιδιωτικής αγοράς.
Είναι τροµοκρατικό το νοµοσχέδιο, γιατί ο κρατικός προϋπολογισµός αποτυπώνει µείωση της κρατικής συµβολής στο ασφαλιστικό σύστηµα κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ το 2020, δείγµα και
αυτό των προθέσεων του ιδιωτικού κράτους Μητσοτάκη. Έχετε
κάνει τη συνειδητή επιλογή να στοιβάζετε τον κόσµο της εργασίας, τους ανέργους και τους συνταξιούχους σε υποστελεχωµένα και υπερπλήρη δηµόσια νοσοκοµεία και να εξωθείτε όλους
όσοι στοιχειωδώς αντέχουν στην αγκαλιά της ιδιωτικής ασφάλισης.
Είναι τροµοκρατικό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί καταργεί στην πράξη τον αναδιανεµητικό χαρακτήρα
του ασφαλιστικού συστήµατος και την αλληλεγγύη των γενεών.
Το κρύβετε σήµερα, αλλά θα φανερωθεί, όπως και τα άλλα σας
ψέµατα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιµένετε. Αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα σας οδηγήσει σε βίαιη περικοπή των συντάξεων και της δηµόσιας περίθαλψης στο άµεσο µέλλον.
Αλήθεια, µε ποια αναλογιστική µελέτη το φέρνετε; Ποιες παραδοχές βιωσιµότητας κάνατε ακριβώς; Διότι αυτά δεν τα είδαµε
στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Μειώνετε κάτω από
κάθε όριο ασφάλειας τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήµατος,
έχοντας βέβαια την ασφάλεια των 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
του «ζεστού» χρήµατος στα ταµεία, κληρονοµιά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι τροµοκρατικό το νοµοσχέδιό σας, γιατί αποτελεί την
πρώτη επίσηµη πράξη αναγνώρισης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε
δέκατη τρίτη σύνταξη και το σηµερινό νοµοσχέδιο την καταργεί,
γιατί ο νόµος καταργείται µόνο µε νόµο.
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Άρα ο αρµόδιος Υπουργός, εσείς, κύριε Βρούτση, κοροϊδεύατε κατάµατα τον ελληνικό λαό και τους συνταξιούχους, όταν
δηλώνατε στα κανάλια ότι δεν γνωρίζατε τίποτα για τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, αλλά αποδεικνύεται στην πράξη ότι πολύ καλά
γνωρίζατε και ότι υπήρχε και ότι σήµερα θα την κόψετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο θα καταγραφείτε στην ιστορία ως οι µεγαλύτεροι εισοδηµατικοί τροµοκράτες, γιατί µε ένα µόνο νοµοσχέδιο υπεξαιρείτε ατιµώρητοι από 500 έως 800 ευρώ τον χρόνο
από κάθε συνταξιούχο και συνολικά 970 εκατοµµύρια ευρώ από
όλους τους συνταξιούχους, όπως µας είπε προηγουµένως η κ.
Ράπτη.
Διότι 970 εκατοµµύρια ήταν, κυρία Ράπτη, η δέκατη τρίτη σύνταξη. Σας φαίνονται λίγα αυτά, που τα καταργήσατε µονοκοντυλιά; Μπράβο σας, λοιπόν! Και σε ανώτερα! Κόψτε, αν θέλετε και
τη δωδεκάτη σύνταξη! Χαλάλι σας! Θα σας στείλει ο ελληνικός
λαός µια και καλή εκεί όπου ανήκετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ και στη νοµοθετική αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδηµα, κάτι που καταδεικνύει ως λάθος ακόµη και το Γραφείο
Προϋπολογισµού της Βουλής. Είναι κάτι το οποίο µε τις όποιες
αδυναµίες του στην πρώτη φάση, που επιχειρήθηκε βέβαια να
διορθωθεί στη συνέχεια, διασφάλιζε και την αναλογικότητα των
βαρών και έδινε ανάσα στους εγκλωβισµένους επαγγελµατίες,
µικροεπιχειρηµατίες και αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες.
Στην πράξη, επαναφέρετε σε χειρότερη µορφή τις αδικίες που
οδήγησαν σε µαρασµό την ασφαλιστική ικανότητα χιλιάδων
ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, του παλιού ΤΕΒΕ δηλαδή, για να το
πω έτσι. Γιατί, εποµένως, δεν βγαίνετε να πείτε στους ασφαλισµένους πόση σύνταξη θα παίρνουν µετά από τριανταπέντε χρόνια δουλειάς, αν πληρώνουν την κατώτερη ασφαλιστική κλίµακα;
Δεν το κάνετε, γιατί έτσι θα καταλάβουν όλοι ότι στην πράξη, συνυπολογίζοντας τις επερχόµενες περικοπές στο ύψος των συντάξεων και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, θα παίρνουν
σηµαντικά µικρότερη σύνταξη από αυτή µε τη χαµηλότερη ασφαλιστική εισφορά που επί ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρναν.
Σας προκαλώ, λοιπόν, να δώσετε στη δηµοσιότητα τη µελέτη
για τις αποδόσεις του δικού σας ασφαλιστικού συστήµατος σε
σύγκριση µε τις αποδόσεις του ασφαλιστικού συστήµατος επί
ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, υπερψηφίζοντας
αυτό το τροµοκρατικό νοµοσχέδιο, πυροδοτείτε στην πράξη µια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αλυσιδωτή διαδικασία συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.
Εµείς όλοι, ως ΣΥΡΙΖΑ, που µε οδηγό τον Αλέξη Τσίπρα, δουλέψαµε σκληρά για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ξαναστηθεί το κοινωνικό κράτος σε αυτό που κάνετε δεν µπορούµε
να συµµετέχουµε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, γιατί γνωρίζουµε. Γνωρίζουµε τις
προθέσεις σας και τις µεθοδεύσεις σας. Γνωρίζουµε ποιων τα
συµφέροντα υπηρετείτε και ποιους εµείς προστατεύουµε. Γνωρίζουµε ότι εκτελείτε συνειδητά ένα συµβόλαιο εξόντωσης του
δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος, για να κάνετε τα χατίρια
των funds και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Όµως, µη γίνεστε αλαζόνες. Άλλαξαν οι καιροί και θα αλλάξουν ακόµη. Η πλύση εγκεφάλου των τηλεοπτικών συνεργατών
σας δεν έκανε την ελληνική κοινωνία δεξιά, απλώς ένωσε ό,τι είχε
αποµείνει από τη Δεξιά. Μην ξεχνάτε ότι το 61% του ελληνικού
λαού στις εκλογές και πάνω από τους επτά στους δέκα σήµερα
πολίτες στέκουν απέναντί σας, γιατί τους εξαπατήσατε στο µακεδονικό, γιατί στην κυριολεξία τους εξαπατήσατε στο προσφυγικό - µεταναστευτικό, γιατί σπέρνετε τον τρόµο µε όπλα στα
πανεπιστήµια και γιατί απόψε µε αυτόν εδώ τον νόµο γκρεµίζετε
στην πράξη το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα.
Εσείς ψηφίστε ό,τι θέλετε. Εµείς, όµως, καταψηφίζουµε, γιατί
απλώς γνωρίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ και
για την τήρηση του χρόνου.
Ακριβώς επτά λεπτά, κυρία Τζάκρη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό
για κάποιες διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καταθέσω µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Παρακαλώ πάρα πολύ τη Γραµµατεία να έρθει να παραλάβει το
κείµενο µε τις βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεύτερον, θα ήθελα να ενηµερώσω διαµέσου και
της Εθνικής Αντιπροσωπείας και τον κόσµο που µας βλέπει και
µας παρακολουθεί ότι την Παρασκευή µετά την ψήφιση του
νόµου, θα µπορέσουµε να αναρτήσουµε τη νέα φόρµα στον νέο
e-ΕΦΚΑ που δηµιουργείται, έτσι ώστε ο κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας, αγρότης, αυτοαπασχολούµενος να µπορεί να επιλέξει
ελεύθερα την κατηγορία που θέλει και στις 20 Μαρτίου είναι η
οριστική πληρωµή αυτών των κατηγοριών και των εισφορών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μια ακόµα προσθήκη: Αυτή
η πλατφόρµα θα έχει δύο τίτλους. Οι δύο τίτλοι είναι «επιλέγω
ελεύθερα», «στοχεύω ψηλότερα», µε σκοπό όλος αυτός ο κόσµος των ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και
αγροτών να καταλάβουν ότι συµφέρει να επιλέξουν υψηλότερη
κατηγορία, γιατί θα πάρουν υψηλότερη σύνταξη, πολύ καλύτερη
από το παρελθόν και πολύ υψηλότερη, λόγω της σταθερής εισφοράς υγείας που έχουµε βάλει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
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, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Καρδάµαινας
Κω.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά η κ. Κυριακή Μάλαµα από την
όµορφη Χαλκιδική.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η δική µου
σειρά τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι. Πρώτα θα µιλήσει η κ. Μάλαµα και µετά εσείς. Απλά, ήθελε να µιλήσει ο κ. Λοβέρδος. Του είπα ότι βιάζεστε και δέχθηκε να µιλήσει µετά από
εσάς.
Τον λόγο έχει η κ. Μάλαµα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης µε φόντο, δυστυχώς, την
αύξηση της ανεργίας, όπως προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία
του ΟΑΕΔ για τον Ιανουάριο του 2020.
Για πρώτη φορά µετά από την έξοδο από το µνηµόνιο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο.
Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί θριαµβολογία χωρίς ουσία ο ισχυρισµός των κυβερνώντων ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
είναι βιώσιµο µέχρι το 2070.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει
Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μάλαµα, µια
διακοπή.
Έχουν φύγει και οι δύο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Αγαπητά έδρανα, αδειανά έδρανα, λοιπόν, συνεχίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μάλαµα, αν θέλετε, εγώ µπορώ να διακόψω. Αν θέλετε, συνεχίζετε. Το αφήνω
σε εσάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εδώ είναι ο άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ήρθε.
Κυρία Μάλαµα, αν θέλετε, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Καλώς ήρθατε, λοιπόν, ξανά.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό αποτελεί θριαµβολογία χωρίς ουσία
ο ισχυρισµός των κυβερνώντων ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας είναι βιώσιµο µέχρι το 2070.
Την ίδια στιγµή, αντίστοιχα, κενή νοήµατος είναι και η θριαµβολογία της Κυβέρνησης ως προς το ότι µε το νέο ασφαλιστικό
σύστηµα µειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Η αλήθεια των αριθµών είναι αµείλικτη και στην πραγµατικότητα για το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών, δηλαδή εκείνων
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που έχουν µέχρι 12.000 ευρώ εισόδηµα, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται από 90 µέχρι 420 ευρώ τον χρόνο. Ιδιαίτερα για
τους µικρούς επαγγελµατίες, για το µικρό καφενείο του χωριού,
για τον βιοπαλαιστή καταστηµατάρχη, οι ασφαλιστικές εισφορές
αυξάνονται από τα 185 ευρώ τον µήνα στα 210 ευρώ.
Αντίστοιχα, για τον µικρό αγρότη από τα 95 ευρώ τον µήνα η
κατώτατη εισφορά ανέρχεται στα 120 ευρώ τον µήνα και θα ανεβαίνει και άλλο κάθε χρόνο µέχρι το 2022.
Με άλλα λόγια, το νέο τοπίο στην κοινωνική ασφάλιση κάθε
άλλο παρά αναπτυξιακό προµηνύεται. Οι επαγγελµατίες θα το
διαπιστώσουν, δυστυχώς, αυτό µε τα «ραβασάκια» του ΕΦΚΑ
τώρα τον Μάρτιο, στα οποία θα συµπεριλαµβάνονται και οι αναδροµικές αυξήσεις των εισφορών των προηγούµενων µηνών.
Εκεί θα καταρρεύσει και οριστικά η κενή περιεχοµένου θριαµβολογία σας.
Μας λέτε, επίσης, ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο αυξάνονται τα
ποσοστά αναπλήρωσης και αυξάνονται και οι συντάξεις. Όµως,
οι όποιες αυξήσεις προκύψουν σε µικρή µερίδα συνταξιούχων
θα είναι µόνο λογιστικές, καθώς θα συµψηφιστούν µε την αύξηση
που θα λάµβαναν οι συνταξιούχοι τα επόµενα χρόνια µέσω της
διαδικασίας τιµαριθµοποίησης των συντάξεων.
Επίσης, στους µεγάλους χαµένους οι ένστολοι και όσοι έχουν
πάνω από σαράντα χρόνια ασφάλισης. Αντίστοιχα χαµένοι και οι
χαµηλοσυνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να πουν ότι αυτά είναι οι ερµηνείες του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να σας διαβάσω στο σηµείο αυτό την
τοποθέτηση του προέδρου των εργαζοµένων στα µεταλλεία
Κασσάνδρας, που διαχειρίζεται, όπως όλοι γνωρίζουµε, η «ELDORADO GOLD». Θα σας πω ότι ο συγκεκριµένος φορέας είχε
κληθεί στην ακρόαση των φορέων του νοµοσχεδίου.
Ακούστε, λοιπόν, τι είπε επί λέξει ο εκπρόσωπος των µεταλλωρύχων στην ακρόαση των φορέων του νοµοσχεδίου εδώ στη
Βουλή την προηγούµενη εβδοµάδα, για να δείτε ότι το ασφαλιστικό σας πλήττει τους εργαζόµενους στα βαρέα επαγγέλµατα,
αλλά και για να καταλάβουν οι πολίτες τι είδους ανάπτυξη θέλετε
σε αυτή τη χώρα.
Λέει, λοιπόν, ο εκπρόσωπος και το διαβάζω επί λέξει: «Το
προσδόκιµο όριο ζωής των µεταλλωρύχων είναι τα εξήντα δύο
µε εξήντα τρία έτη. Το σύνολο των εργαζοµένων µετά από µία
δεκαπενταετία που εργάζονται στα υπόγεια έχουν τεράστια προβλήµατα υγείας. Δεν υπάρχει εργαζόµενος που να µην έχει τέτοια προβλήµατα, καρδιολογικά και αναπνευστικά.». Επί λέξει!
Και καταλήγει: «Επειδή δεν µπορούµε να κάνουµε ούτε τα
τριάντα πέντε ούτε και τα σαράντα χρόνια στα υπόγεια, ειδικά
σε αυτόν τον τοµέα, να δείτε πώς µπορούµε µε µία πριµοδότηση
ή πιο ανταποδοτικά να πάρουµε µία καλύτερη σύνταξη.». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Κυριακή Μάλαµα καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επαναλαµβάνω: Προσδόκιµο όριο ζωής εξήντα δύο µε εξήντα
τρία χρόνια!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν αλλάξαµε τα όρια ηλικίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:…(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, κύριε
Οικονόµου, µη διακόπτετε. Αφήστε τη να µιλήσει. Ο λαός κρίνει.
Συνεχίστε, κυρία Μάλαµα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Αυτά, για να µη θριαµβολογείτε. Αυτά ειπώθηκαν µία εβδοµάδα πριν εδώ, στη Βουλή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτά για εσάς τα είπαν.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Σας έχουµε διακόψει καθόλου κατά τη
διάρκεια της οµιλίας σας, κύριοι; Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μάλαµα, µην
κάνετε διάλογο. Συνεχίστε την οµιλία σας.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Εγώ κάνω διάλογο ή ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά του απαντάτε.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτά τα πράγµατα είναι αστεία. Λέτε ανακρίβειες.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Τοποθετηθείτε µετά, κύριε Υπουργέ. Δεν
χρειάζεται να µε διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας δίνει σηµασία ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
Σας παρακαλώ, κύριε Οικονόµου. Αφήστε τη να µιλήσει. Στο
κάτω-κάτω, έκανε µία δήλωση.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Τον ζητήσατε στην Αίθουσα. Ήρθε και απαντάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν απαντάει
τώρα ο Υπουργός. Τα µαζεύει και απαντάει όταν του δώσω τον
λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Έτσι κάνετε εσείς; Τι θράσος! «Τον ζητήσαµε τον Υπουργό»! Είναι πράγµατα που δεν έχουµε κάνει
εµείς ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μάλαµα, συνεχίστε. Μην κάνετε διάλογο µε όσους απαντάνε από κάτω.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Στον κύριο να απευθυνθείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό τού λέω.
Εσείς συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ντροπή, πραγµατικά! Θα έπρεπε να
ντρέπεστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας παρακαλώ, που θα τολµήσετε
να µας πείτε και «ντροπή»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Οικονόµου, σας
παρακαλώ! Τη διακόψατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Μετεγγραφή είναι
ο άνθρωπος…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μαζέψατε εκεί όλα τα «τσοχατζοπουλάκια»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Οικονόµου, σας
παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, δεν είναι πάνελ εδώ! Σας παρακαλώ!
Κυρία Μάλαµα, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Τι κάνει, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο
στην ουσία; Μεταφέρει το βάρος του ασφαλιστικού συστήµατος
από τους έχοντες, από τις µεγάλες επιχειρήσεις, από τα πολύ
υψηλά εισοδήµατα στους επισφαλώς εργαζόµενους, τους εργαζόµενους σε ανθυγιεινά επαγγέλµατα και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγµή, µειώνετε ακόµη περισσότερο το εισόδηµα των
χαµηλοσυνταξιούχων και προχωρείτε στην κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Εσείς υποτίθεται ότι είχατε δεσµευτεί προεκλογικά για τη διατήρηση του µέτρου.
Μετά τη συρρίκνωση, λοιπόν, του κοινωνικού µερίσµατος, καταργείτε και το συγκεκριµένο επίδοµα στήριξης των χαµηλοσυνταξιούχων, βυθίζοντας την αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών
και εντείνοντας τη στασιµότητα στην αγορά. Αυτός είναι και ο
λόγος που για πρώτη φορά µετά από την έξοδο από το µνηµόνιο
οι άνεργοι ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο.
Πώς, λοιπόν, θα παραµείνει βιώσιµο το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης, όταν αυξάνεται η ανεργία και µεταφέρονται τα
ασφαλιστικά βάρη στους πιο αδύναµους;
Πώς θα µπορέσει ο κόσµος της δουλειάς να έχει πρόσβαση
σε µία αξιοπρεπή σύνταξη, όταν αυξάνετε την κατώτατη εισφορά;
Λέτε ότι προσφέρετε τη δυνατότητα σε όσους έχουν υψηλά
εισοδήµατα να πληρώνουν µεγαλύτερες εισφορές για υψηλότερη σύνταξη.
Το µέτρο αυτό υπάρχει ήδη. Είναι ήδη νοµοθετηµένο. Πόσοι
κάνουν χρήση του; Προφανώς, ελάχιστοι. Διότι οι επαγγελµατίες
δεν είναι ότι δεν θέλουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δικός µας εύλογος φόβος είναι
ότι το νέο ασφαλιστικό σύστηµα ενδέχεται να λειτουργήσει υφεσιακά για τις επιχειρήσεις και να µειώσει το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα των χαµηλοσυνταξιούχων.
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Αυτός είναι και ο λόγος που είµαστε αντίθετοι στις ρυθµίσεις
που εισάγετε, ενώ πολύ σύντοµα και οι επαγγελµατίες θα διαπιστώσουν την πικρή αλήθεια των αριθµών, που κρύβετε επιµελώς
πίσω από την επικοινωνιακή θριαµβολογία σας. Η δική µας προσέγγιση είναι αυτή της αναλογικής κατανοµής των ασφαλιστικών
βαρών και ταυτόχρονα της εφαρµογής επιθετικών πολιτικών για
την ενίσχυση της απασχόλησης, µε στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Δυστυχώς, όµως, µε το δικό σας σχέδιο οι εργαζόµενοι θα
δουν το ασφαλιστικό τους µέλλον να υποβαθµίζεται και οι πραγµατικά κερδισµένοι δεν θα είναι άλλοι από τους πολύ µεγάλους
παίκτες της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη στήριξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μάλαµα, και µε συγχωρείτε για ό,τι συνέβη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ελέχθη προηγουµένως κάτι το οποίο πράγµατι µε ξένισε και µε
στεναχώρησε. Η προλαλήσασα συνάδελφος -όχι η κ. Μάλαµα, η
κ. Τζάκρη- ανεφέρθη στη Νέα Δηµοκρατία λέγοντας ότι θα µας
στείλει ο λαός εκεί που ανήκουµε. Λυπάµαι, γιατί αυτές οι εκφράσεις απάδουν από αυτή την Αίθουσα και θεωρώ ότι θα έπρεπε
να είναι πιο συγκρατηµένες και πιο µετρηµένες.
Πράγµατι, όµως, ο ελληνικός λαός πριν από λίγους µήνες µάς
έστειλε εκεί που διαχρονικά αυτή η λαϊκή παράταξη ανήκει και
είναι στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του. Παρά τα όποια
λάθη, από συστάσεώς της αυτή η παράταξη είναι ταγµένη να
εξυπηρετεί τα εθνικά συµφέροντα και τα συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Στη δική µας δε κοσµοθεωρία και αντίληψη η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να λειτουργεί µε βάση τέσσερις αρχές: Πρέπει να
είναι βιώσιµη. Δεν µπορεί το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης να
επιβαρύνει τρίτους και ειδικά τις επόµενες γενιές. Πρέπει να λειτουργεί ανταποδοτικά. Όσο περισσότερο, δηλαδή, εισφέρει κάποιος κατά τα χρόνια της εργασίας του, τόσο περισσότερα
πρέπει να εισπράττει ως συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Και πρέπει να
λειτουργεί αναπτυξιακά, διότι δεν µπορεί το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης να λειτουργεί ως αντικίνητρο στις επενδύσεις. Επίσης, πρέπει να σέβεται και να στηρίζει τον θεσµό της οικογένειας, ο οποίος επλήγη κατά τον προηγούµενο νόµο
Κατρούγκαλου.
Ο νόµος Κατρούγκαλου αποτέλεσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επιτοµή της αριστερής, στρεβλωτικής θα έλεγα, αντίληψης σχετικά µε την οικονοµία, την κοινωνία και την εργασία.
Δεν µετέτρεψε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης σε σύστηµα
φορολόγησης και επιβάρυνσης του παραγωγικού ιστού της
χώρας, σε σύστηµα τιµωρίας και εξισωτικής, προς τα κάτω, αντιµετώπισης των συνταξιούχων που είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης; Δεν προκάλεσε απίστευτα προβλήµατα και καθυστερήσεις
στην έκδοση των συντάξεων, ταλαιπωρώντας εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους και συνταξιούχους;
Δεν επιτέθηκε στον θεσµό της οικογένειας, θεσπίζοντας τις
απαράδεκτες προβλέψεις για τις συντάξεις χηρείας, τις οποίες
αρχικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε ενθουσιωδώς,
αλλά και τις οποίες στο τέλος αναγκάστηκε να πάρει πίσω, υπό
το βάρος των λαϊκών αντιδράσεων; Θυµάµαι εδώ τον κ. Πετρόπουλο, πριν από δύο περίπου χρόνια, ο οποίος µάλιστα µου
έλεγε σχετικά µε τις συντάξεις χηρείας ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των οποίων οι οικογένειες επλήττοντο κυρίως
από τις συντάξεις χηρείας, του έδωσαν και πλακέτα για να τον
ευχαριστήσουν. Άκουσον-άκουσον!
Σήµερα καλούµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να στηρίξουµε µία νέα πρόταση, που αναιρεί τις αδικίες αυτού του νόµου,
κάτι που αποτέλεσε άλλωστε βασική προεκλογική δέσµευση της
Νέας Δηµοκρατίας. Έτσι διορθώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης και µάλιστα µε αναδροµικότητα. Έτσι στέλνουµε το µήνυµα
ότι το κράτος σέβεται τον θεσµό της δικαιοσύνης, καθώς το
ασφαλιστικό σύστηµα συµµορφώνεται µε τις σχετικές δικαστικές
αποφάσεις. Έτσι η αύξηση των επικουρικών συντάξεων αποτελεί
άλλη µία παρέµβαση που θα φανεί άµεσα στο εισόδηµα πολλών
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συνταξιούχων. Έτσι, τέλος, το δικαιότερο σύστηµα εισφορών για
τους ελευθέρους επαγγελµατίες αποκαθιστά τη µεγάλη αδικία
εις βάρος του παραγωγικού ιστού της χώρας. Και έτσι οι οργανωτικές αλλαγές που έχουν δροµολογηθεί θα είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, καθώς γίνονται µε γνώµονα τη βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλο το πλέγµα του συνταξιοδοτικού
συστήµατος.
Πριν κλείσω, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε δύο βασικά θέµατα, που πιστεύω ότι χρήζουν βελτιώσεων και σας έχω
ενηµερώσει και κατ’ ιδίαν. Πιστεύω πως το Υπουργείο πρέπει να
ξαναδεί το θέµα της περικοπής των συντάξεων στους συνταξιούχους που απασχολούνται στους χώρους της λεγόµενης γενικής κυβέρνησης, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό
πρώτο έτος της ηλικίας τους. Μιλάω για συνταξιούχους στρατιωτικούς, στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, που έχουν βρεθεί
σε κυβερνητικές θέσεις, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται αυτεπαγγέλτως µετά από τριάντα πέντε συνεχή χρόνια υπηρεσίας και
από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών αποστρατεύονται συνήθως
στην ηλικία των πενήντα τριών ετών.
Η πρόβλεψη, όµως, πλήρους περικοπής της σύνταξής τους
από τα πενήντα τρία µέχρι τα εξήντα δύο χρόνια για εργασία
στον δηµόσιο τοµέα αποτρέπει την παροχή συγκεκριµένης εργασίας, πολύτιµης, θα έλεγα, εργασίας, µε πολλή εµπειρία, µε
πολλά, θα έλεγα, προσόντα, τα οποία χρειάζεται σήµερα η ελληνική διοικητική µηχανή και τα οποία θα αποστερηθούν αυτές οι
υπηρεσίες.
Τέλος, θέλω να ενώσω κι εγώ τη φωνή µου σχετικά µε το ζήτηµα των οµογενών της Βορείου Ηπείρου. Θεωρώ πως µετά και
τη σχετική παρέµβαση του Πρωθυπουργού, το θέµα θα το ξαναδείτε και θα έχει µία ευνοϊκή κατάληξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκειµένου να οργανώσουµε τη συζήτηση, σας ενηµερώνω ότι απόψε θα προχωρήσουµε µέχρι το νούµερο 138,
δηλαδή µέχρι τον Σερραίο, τον κ. Αβραµάκη, από τον κατάλογο
των οµιλητών και η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις
18:30’.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητώ συγγνώµη από όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους. Έχουµε συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Οµάδας και είµαι µόνος µου. Όταν θα δείτε να
έρχονται, µου δίνετε τον λόγο τότε. Μπορείτε να προχωρήσετε
στη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οπότε, καλείται στο
Βήµα ο κ. Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία των
συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ να βρουν επιχειρήµατα για να αναπτύξουν σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο και αντιλαµβάνοµαι την αµηχανία τους να βλέπουν µία Κυβέρνηση να εισάγει προς ψήφιση
έναν νέο ασφαλιστικό νόµο, απλό, δίκαιο και ανταποδοτικό, µέσα
σε µόλις έξι µήνες από την εκλογή της. Αυτό δείχνει για άλλη µία
φορά την εντιµότητα της Κυβέρνησης, αλλά και του συγκεκριµένου Υπουργού.
Όµως, αυτή η έλλειψη επιχειρηµάτων σας δεν χρειάζεται να
σας οδηγεί και σε ακρότητες, όπως αυτές που άκουσα νωρίτερα
από την κ. Φωτίου, που µας χαρακτήρισε ως απατεώνες. Προφανώς, µιλούσε στον καθρέφτη της. Είναι γνωστό, άλλωστε,
ποιοι αποδείχθηκαν στην κοινωνία πολιτικοί απατεώνες σ’ αυτή
τη χώρα. Και να συµπληρώσω ότι, αν ισχύουν αυτά που διαβάζουµε στην προανακριτική, µήπως κάποιοι από αυτούς είναι και
απλοί απατεώνες του κοινού Ποινικού Δικαίου.
Αυτό που δεν µπορώ να αντιληφθώ είναι πώς συνεχίζουν σύσσωµοι οι συνάδελφοί του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζονται τον νόµο
Κατρούγκαλου, έναν νόµο που έπνιξε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που έκανε τη φοροδιαφυγή µονόδροµο επιβίωσης, που
ντρόπιασε το κοινωνικό κράτος απέναντι στους χηρεύοντες συζύγους, που µείωσε οριζόντια τις συντάξεις και, τελικά, ο ίδιος ο
νόµος κατεδαφίστηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας ως αν-
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τισυνταγµατικός. Ποιος; Ο νόµος του κ. Κατρούγκαλου, του κατά
τα άλλα συνταγµατολόγου. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βρίσκεται
καν στην Αίθουσα να τον υπερασπιστεί. Έχει αφήσει µόνη της
την κ. Αχτσιόγλου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει χτυπήσει. Να είµαστε δίκαιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν το γνωρίζει προφανώς.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Τώρα εσείς, που υποτίθεται ότι «ήσασταν η κάθε λέξη του Συντάγµατος», όπως λέγατε,
πώς γίνεται να καταπατήσατε κάθε έννοια του Συντάγµατος σε
κάθε τοµέα, αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς. Είναι, µάλλον, αυτό
µε τους «αρµούς της εξουσίας», που έλεγε ο κ. Τσίπρας και δεν
µπόρεσε να τους κατακτήσει πλήρως, ευτυχώς για τη χώρα.
Το καλύτερο που θα είχατε να κάνετε, κυρίες και κύριοι της
Αντιπολίτευσης, θα ήταν να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο ως
ελάχιστο δείγµα συγγνώµης προς τους πολίτες, αυτούς που τσακίσατε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η ιδεοληψία σας -όπως εκφράστηκε µέσα από τον νόµο Κατρούγκαλου- δεν µπόρεσε να σταθεί
απέναντι στις συνταγµατικές επιταγές, απέναντι στην αρχή της
αναλογικότητας και κυρίως απέναντι στην κοινή λογική.
Ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες κρίθηκε αντισυνταγµατικός. Αυτό το διορθώνουµε σήµερα µε το νέο ασφαλιστικό και µπορούµε να κοιτάµε
κατάµατα τις περίπου οκτακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες αυτοαπασχολούµενους που ωφελούνται από αυτό. Κρίθηκαν αντισυνταγµατικές οι περικοπές και ο επανυπολογισµός στις επικουρικές
συντάξεις, που εσείς ψηφίσατε το 2016, γιατί ήταν αυθαίρετες
και χωρίς αναλογιστική µελέτη. Και αυτό το διορθώνουµε σήµερα, φέρνοντας για πρώτη φορά στα σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης -και γι’ αυτό υπάρχει και µία διαχρονική ευθύνη
των κυβερνήσεων- µια αναλογιστική µελέτη και έκθεση βιωσιµότητας, που συνοδεύει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Κοιτάξτε, λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τους συνταξιούχους στα
µάτια και πείτε τους ότι και αυτό δεν το ψηφίζετε και πως προτιµάτε τις οριζόντιες περικοπές που εσείς ψηφίσατε το 2016.
Επιβραβεύουµε όσους κρατήθηκαν στην αγορά εργασίας και
αυξάνουµε τις συντάξεις όσων έχουν τριάντα και περισσότερα
χρόνια. Και αυτό το καταψηφίζετε; Και θα µπορείτε έτσι να κοιτάτε τους συνταξιούχους στα µάτια; Δηµιουργούµε τον e-ΕΦΚΑ,
γιατί ο δικός σας ΕΦΚΑ δεν κατόρθωσε τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του να ενοποιηθεί, να εξυπηρετήσει τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους. Χιλιάδες αιτήσεις εκκρεµούν
ξεχασµένες σε χαρτόκουτα. Δεν το γνωρίζετε; Ειλικρινά δεν σας
πλησιάζουν, άραγε, φίλοι και συγγενείς να σας κάνουν παράπονα
ότι η σύνταξή τους κάνει δύο και τρία χρόνια να απονεµηθεί;
Μόνο εµείς τα ακούµε αυτά;
Αυτή την αναποτελεσµατικότητα και την ανικανότητά σας
διορθώνουµε µε τον σηµερινό νόµο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εισάγοντας κάτι που θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει, δηλαδή την ψηφιοποίηση του συστήµατος έκδοσης των συντάξεων. Ειλικρινά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενα από την πλευρά σας να
ακουστεί µία πιο ψύχραιµη, πιο εποικοδοµητική κριτική ως ελάχιστο δείγµα συγγνώµης για τα πεπραγµένα σας, ειδικά απέναντι
σε σηµαντικά σχέδια νόµου, όπως είναι το ασφαλιστικό.
Αντ’ αυτού ακούµε επιχειρήµατα τύπου: «Καταργείτε τη δέκατη τρίτη σύνταξη». Ποια δέκατη τρίτη σύνταξη, κύριοι; Επίδοµα ήταν, που δινόταν ανάλογα µε τις δυνατότητες της
οικονοµίας. Το εξαντλήσατε προεκλογικά προσβάλλοντας πολίτες, επειδή πιστέψατε ότι θα εξαγοράσετε την ψήφο τους.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το έχεις διαβάσει το κείµενο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτε!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Το έκρινε ο κόσµος,
κύριε Τσακαλώτε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διάβασέ το!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτε, σας
παρακαλώ! Κύριε Χρυσοµάλλη, σε εµένα απευθύνεστε. Όχι διάλογο µε τον κ. Τσακαλώτο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Συνεχίστε µε αυτά τα
µυαλά!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Επιτέλους, διαβάστε ένα κείµενο
σε αυτή τη Βουλή!
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Σας πείραξε που πήγατε να κοροϊδέψετε τον κόσµο και ο κόσµος και το πήρε και δεν
σας ψήφισε! Αυτό σάς έχει εκνευρίσει. Αυτό θα ξαναγίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διάβασε, χριστιανέ µου!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον χρόνο που έχω χάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη στεναχωριέστε γι’
αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Επίσης, σε ποια λογική στέκει το επιχείρηµα που χρησιµοποιείτε, ότι ένας που έχει
5.000 ευρώ εισόδηµα µε έναν που έχει 100.000 ευρώ εισόδηµα
θα πληρώνει την ίδια εισφορά; Ακριβώς επειδή θα πληρώνει την
ίδια εισφορά στο τέλος θα πάρει και την ίδια σύνταξη. Τόσο δύσκολο είναι να το κατανοήσετε; Αυτό σηµαίνει ανταποδοτικότητα. Το πόσα λεφτά παραπάνω θα πληρώσει ο καθένας µέσω
της φορολογίας είναι άλλο πράγµα από το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Επιτέλους, µην µπερδεύεστε και µην προσπαθείτε να
µπερδέψετε τον κόσµο, αν και αυτός καταλαβαίνει.
Και αυτή -ξέρετε- είναι και η µεγάλη µας διαφορά στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Γιατί κακά τα ψέµατα, ο κ. Τσακαλώτος πριν,
στην εισήγησή του, το είπε: Είχαµε καθαρά ταξική και ιδεολογική
προσέγγιση στον δικό µας νόµο, να τσακίσουµε τη µεσαία τάξη,
να τους κατεδαφίσουµε όλους προς τα κάτω. Αυτό πρεσβεύετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σήµερα το άκουσες αυτό από τον Τσακαλώτο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σήµερα είστε πολύ
ζωηροί!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Εµείς αντίθετα πρεσβεύουµε κάτι διαφορετικό. Έχουµε άλλη ιδεολογική προσέγγιση, κυρία Φωτίου, όσο και να σας στεναχωρεί αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ:…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ. Κρίνει ο κόσµος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να φύγουµε, να µιλάτε µόνοι σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κυρία Φωτίου, δεν
σέβεστε τίποτα. Σεβαστείτε την Αίθουσα και τον οµιλητή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χρυσοµάλλη,
µην κάνετε διάλογο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εσείς δεν µε σέβεστε!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Δεν σας διέκοψε κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στο Βήµα, κυρία Φωτίου, είναι ο κ. Χρυσοµάλλης. Τι να κάνουµε τώρα;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Σεβαστείτε την Αίθουσα και τον οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε, κύριε Χρυσοµάλλη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Εµείς αντίθετα
έχουµε άλλη ιδεολογική προσέγγιση και δεν το κρύβουµε. Δίνουµε χώρο στον καθένα να δηµιουργήσει, να αναπτυχθεί ανάλογα µε τις ικανότητες και τα ταλέντα του, να δηµιουργήσει και
να κατακτήσει τα όνειρά του. Και δεν ερχόµαστε ως κράτος να
γίνουµε ο µεγάλος συνεταίρος του. Στο τέλος, όµως, µε την ίδια
εισφορά θα έχει και την αντίστοιχη ίδια σύνταξη. Αυτό σηµαίνει
ανταποδοτικότητα. Και αυτό θα ισχύει για όλους, µε εξαίρεση
τους νέους επαγγελµατίες, που για τα πρώτα πέντε χρόνια θα
έχουν χαµηλότερες εισφορές. Προσέξτε, όµως, δεν θα τις ζητήσουµε έντοκα πίσω, όπως εσείς κάνατε. Ούτε αυτό δεν έχετε το
θάρρος να ψηφίσετε;
Τέλος, δίνουµε και τη δυνατότητα στους αγρότες, εκτός από
τη χαµηλή τους εισφορά, αν θέλουν, να µπορούν να αλλάξουν
ασφαλιστική κατηγορία ανάλογα µε τη δυνατότητά τους. Γιατί
εµείς δεν τους θεωρούµε δεύτερης κατηγορίας πολίτες και τους
δίνουµε το δικαίωµα να διεκδικήσουν µεγαλύτερη σύνταξη. Και
αυτό το καταψηφίζετε; Ούτε αυτό το δικαίωµα δεν τους δίνετε;
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Εµείς, πιστοί στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις, στην αντίληψή
µας για τη λειτουργία της αγοράς και τις κοινωνικές πολιτικές,
εισφέρουµε ένα σχέδιο νόµου που θεραπεύει τις δικές σας ιδε-
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οληπτικές επιλογές. Εσείς επιλέγετε την εύκολη οδό της ανούσιας κριτικής. Εµείς επιλέγουµε να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη µεταξύ των γενεών. Αυτό σηµαίνει ασφαλιστικό σύστηµα.
Επιλέγουµε να δώσουµε στη νέα γενιά, τη δικιά µου γενιά, τους
µικρότερους, κοιτώντας τους στα µάτια, δύο κρίσιµες απαντήσεις σε δύο κρίσιµα ερωτήµατα. Άραγε εγώ θα βρω σύνταξη
όταν τελειώσει ο εργασιακός µου βίος; Η απάντηση µε αυτό το
νοµοσχέδιο είναι: Ναι, θα βρεις και θα είναι εκεί.
Και απαντά και σε µία δεύτερη ερώτηση, που έχει η νέα γενιά.
Πού ξέρω εγώ ότι στο µέλλον δεν θα έρθει ένας άλλος Κατρούγκαλος να ισοπεδώσει τα πάντα; Για δυο λόγους δεν θα γίνει αυτό
και απευθύνοµαι στους νέους ανθρώπους. Πρώτον, νέος Κατρούγκαλος δύσκολα θα υπάρξει, γιατί και µε τον τρόπο που αντιπολιτεύεστε αλλά και µε τα πεπραγµένα σας ως κυβέρνηση της
πρώτης φοράς Αριστεράς πλέον η κοινωνία κατάλαβε και για
πολλές δεκαετίες θα λέει «ποτέ ξανά Αριστερά». Δεύτερον,
επειδή αυτό το νοµοσχέδιο έχει ως στέρεη βάση την αναλογιστική µελέτη και τη µελέτη βιωσιµότητας, δεν θα µπορεί κανείς
εύκολα να κάνει ισοπεδωτικές αλλαγές, παρά µόνο βελτιώσεις.
Και αυτές χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, και στον σωστό χρόνο θα
τις κάνουµε.
Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς σκεφτόµαστε για τις επόµενες γενιές ενώ εσείς σκεφτήκατε µε µοναδικά κριτήρια την ιδεοληψία σας και τις
κοµµατικές σας επιταγές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οφείλετε και ένα περαστικά στον κ. Κατρούγκαλο. Είναι τραυµατίας ο κ. Κατρούγκαλος. Γι’ αυτό και δεν βρίσκεται εδώ και θα χάσει πολλές
αγωνιστικές απ’ ότι φαίνεται. Να του ευχηθούµε περαστικά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα
ξεχάσει το ατύχηµα του κ. Κατρούγκαλου. Ζητώ συγγνώµη γι’
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, έτσι πρέπει.
Ανεβαίνετε στο Βήµα. Δεν κάνετε διάλογο. Θα έρθει ο επόµενος και θα απαντήσει. Γιατί να διακόπτουµε; Δεν υπάρχει λόγος.
Ξέρω ότι κάποιοι από µέσα σας φλέγεστε. Θέλετε να τα πείτε.
Αλλά γιατί να διακόπτουµε; Γιατί να έχουµε αυτή την εικόνα;
Καταλαβαίνω, κύριε Τσακαλώτο τι λέτε. Αλλά κρίνει ο κόσµος.
Δεν διέκοψε κανένας κάποιον.
Τον λόγο έχει ο κ. Μεϊκόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες συζητάµε για
ένα νοµοσχέδιο ο χαρακτήρας και το περιεχόµενο του οποίου
ξεπερνά τη διάρκεια ζωής της σηµερινής Κυβέρνησης, καθώς η
εφαρµογή του επηρεάζει τις σηµερινές αλλά και τις µελλοντικές
γενιές των Ελλήνων πολιτών. Υπό αυτό το πρίσµα το ασφαλιστικό
συνιστά ένα δοµικό ζήτηµα, για το οποίο η οποιαδήποτε πυρηνική τροποποίησή του συνεπάγεται κοινωνικές, δηµοσιονοµικές
και αναπτυξιακές επιπτώσεις.
Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον αφελές η Κυβέρνηση να ισχυρίζεται
ότι προηγήθηκε εξαντλητικός διάλογος για το εν λόγω νοµοσχέδιο, πόσο µάλλον ότι αυτό συνιστά µία ολοκληρωµένη ασφαλιστική µεταρρύθµιση, τη στιγµή που στο µεγαλύτερο βαθµό
αποτελεί προϊόν της ανάγκης τροποποίησης σηµαντικών διατάξεων του ν.4387, που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, κύριε Βρούτση, η διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, που κράτησε δύο εβδοµάδες, όσο αναγκαία και χρήσιµη και να είναι, δεν µπορεί να λειτουργήσει ως
υποκατάστατο του θεσµικού κοινωνικού διαλόγου, όπως απαιτείται στη συγκεκριµένη περίσταση. Εκτός και αν θεωρείτε, κύριε
Υπουργέ, ότι σε µία ακρόαση φορέων στην κοινή συνεδρίαση
των Επιτροπών Κοινωνικών και Οικονοµικών Υποθέσεων εξαντλήθηκε ο θεσµικός κοινωνικός διάλογος και διαµορφώθηκε η
βάση ώστε να επιτευχθούν ευρύτερες συναινέσεις και συγκλίσεις. Για να υπάρξει, κύριε Υπουργέ, συναίνεση και σύγκλιση θα
πρέπει να ισχύουν τρία πράγµατα: ειλικρίνεια, καλή πίστη και να
µην υπάρχει καµµία κρυφή ατζέντα.
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Έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα παράδοξο. Ενώ
η Κυβέρνηση για το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα διεκδικεί
τον τίτλο «ολοκληρωµένη ασφαλιστική µεταρρύθµιση», την ίδια
στιγµή το σύνολο των Βουλευτών της Συµπολίτευσης προσπαθεί
να το υπερασπίσει, εξαπολύοντας τα βέλη για τον νόµο Κατρούγκαλου. Πανηγυρίζετε ότι κάνετε µια µεταρρύθµιση ετεροπροσδιοριζόµενη σε σχέση µε το ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Προχωράτε, όµως και ένα βήµα παραπέρα, λέγοντας ότι το σηµερινό ασφαλιστικό δίνει –λέτε- αυξήσεις στους συνταξιούχους
και µειώνει δραστικά τις εισφορές για την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µισθωτών. Για να δούµε, όµως,
ισχύει κάτι τέτοιο;
Ας ξεκινήσουµε για µια φορά από κάτι που συµφωνούµε όλοι.
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας µας έχει έσοδα
από την κρατική χρηµατοδότηση, από τις εισφορές των εργαζοµένων και από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων. Λέτε, λοιπόν, ότι φέρνετε ένα
βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα έως το 2070. Μα, κύριε Υπουργέ,
σύµφωνα µε τις αναλογιστικές µελέτες που εσείς καταθέσατε
στη Βουλή, η κρατική χρηµατοδότηση µειώνεται ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, οι πολιτικές που εφαρµόζονται στον τοµέα της εργασίας έχουν ήδη οδηγήσει σε απολύσεις,
σε µειώσεις µισθών και ούτε υλοποιείτε την προεκλογική σας δέσµευση για περαιτέρω πραγµατική αύξηση του κατώτατου µισθού. Πώς θα ενισχυθούν, κύριε Βρούτση, οι πόροι του
συστήµατος µε αυτά τα δεδοµένα;
Λέτε ότι ένα εκατοµµύριο συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις
συντάξεις τους. Πώς θα συµβεί κάτι τέτοιο, όταν για δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχους καταργείται η θεσµοθετηµένη µόνιµη
και σταθερή δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά ταυτόχρονα µειώνεται
κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ η δαπάνη για τις συντάξεις που ψηφίσατε για τον προϋπολογισµό το 2020; Λέτε ότι από την αύξηση
των ποσοστών αναπλήρωσης θα υπάρξουν αυξήσεις για όλους.
Πώς θα συµβεί κάτι τέτοιο για όλους, όταν οι αυξήσεις αυτές
αφορούν µόνο όσους έχουν πάνω από τριάντα χρόνια ασφάλισης, ενώ γνωρίζετε, κύριε Βρούτση, ότι από τον ΕΦΚΑ συνταξιοδοτείται το 84% των ασφαλισµένων µε λιγότερα από τριάντα τρία
χρόνια ασφάλισης;
Ισχυρίζεστε ότι µειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές για τους
µισθωτούς. Αυτό που στην πραγµατικότητα κάνετε είναι να µειώσετε κατά 0,9% τις εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ. Πώς, λοιπόν, ο
φορέας αυτός, στερούµενος πόρους, θα µπορέσει να σχεδιάσει
πολιτικές ενεργητικής απασχόλησης, που αυτό σηµαίνει δουλειά
σε άνεργους, δηλαδή πρόσθετους πόρους µέσω εισφορών για
το ασφαλιστικό σύστηµα;
Υποστηρίζετε έντονα ότι µε την επαναφορά του συστήµατος
των ασφαλιστικών κλάσεων θα υπάρξει ελάφρυνση για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελµατιών, όσον αφορά τις εισφορές
τους. Αναρωτιέµαι, λοιπόν, πού τη βλέπετε αυτή την ελάφρυνση,
όταν µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ η κατώτερη εισφορά ανερχόταν
στα 185 ευρώ, ενώ µε τον δικό σας νόµο θα πάει στα 220 ευρώ
τον µήνα; Αυτή η επιβάρυνση θα αφορά την πλειονότητα των
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε καλά ότι το νέο καθεστώς θα εφαρµοστεί εντός ενός ασφαλιστικού ταµείου, µε κοινές παροχές που
χρηµατοδοτούνται από όλους τους ασφαλισµένους. Αυτό σηµαίνει ότι η ελευθερία επιλογής κλάσης θα δηµιουργήσει αντιδράσεις για τους ασφαλισµένους του ταµείου όπου δεν προβλέπεται
ανάλογη µεταχείριση. Σηµαίνει, όµως, κύριε Βρούτση και κάτι
άλλο: Δεν πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει καταφανής
στρέβλωση υπέρ των µεγαλύτερων εισοδηµάτων, όταν κάποιος
είτε βγάζει 1.000 ευρώ, είτε 10.000, είτε 100.000 ευρώ, είτε
1.000.000 ευρώ, θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει την κατώτερη εισφορά; Το βλέπετε δίκαιο, δηλαδή, να µη λαµβάνεται υπ’
όψιν η φοροδοτική ικανότητα, βασική αρχή των διανεµητικών συστηµάτων;
Σύµφωνα, κύριε Υπουργέ, µε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, υπάρχει η εκτίµηση ότι το νέο καθεστώς εισφορών δηµιουργεί ένα επιπρόσθετο συνολικό κόστος για την
πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών, ενώ εκφράζονται
βάσιµοι φόβοι για απώλεια εσόδων από την εφαρµογή των νέων
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ασφαλιστικών εισφορών. Μια πολύ µετριοπαθής εκτίµηση κάνει
λόγο για συνολική απώλεια εσόδων περίπου 200 εκατοµµύρια
ευρώ. Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Από πού θα καλυφθεί αυτή η
απώλεια των εσόδων; Τι θα γίνει µε όσους ασφαλισµένους δεν
θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες αυξηµένες εισφορές;
Μήπως θα επαναφέρετε ξανά την προσωποκράτηση, κύριε
Βρούτση;
Έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα οξύµωρο: Λέει
η Κυβέρνηση ότι οι πολίτες πρέπει να εµπιστευτούν το δηµόσιο
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και να πληρώσουν περισσότερα
χρήµατα για να πάρουν µεγαλύτερες συντάξεις. Μα, εσείς οι
ίδιοι έχετε ανοίξει ήδη τη συζήτηση και µάλιστα καλείτε σε συσκέψεις µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε οι νέοι ασφαλισµένοι από το 2021 και µετά να επενδύουν τους µισθούς τους
σε ιδιωτικούς παρόχους, φυσικά αναλαµβάνοντας οι ίδιοι το σχετικό ρίσκο.
Κύριε Υπουργέ, τις προηγούµενες µέρες αναζητήσατε επίµονα
τη συναίνεση για το νέο ασφαλιστικό, βαφτίζοντάς το ως µια σηµαντική µεταρρύθµιση που θα φέρει, ούτε λίγο ούτε πολύ, την
άνοιξη για τους συνταξιούχους και τους εργαζόµενους της
χώρας. Σας είπα στην αρχή της οµιλίας µου ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα τρίπτυχο: την ειλικρίνεια, την καλή πίστη και να µην
υπάρχει κρυφή ατζέντα. Βάσει, όµως, των δεδοµένων που σας
παρέθεσα, κύριε Υπουργέ, και διαψεύστε µε, µπορεί να εξάγει
κανείς τρία πράγµατα: µύθους, εµπαιγµό, αλλά και µια ολοένα
και πιο φανερή κρυφή ατζέντα σχετικά µε την επιχειρούµενη
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.
Νοµίζω ότι από το παράθυρο, µε έναν επαίσχυντο –θα έλεγατρόπο εισάγετε την κλασική συνταγή της εσωτερικής υπονόµευσης, µε στόχο να απαξιωθεί πλήρως η δηµόσια ασφάλιση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε, µε τον κ. Νικόλαο Ηγουµενίδη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και τι δεν ακούσαµε πάλι σε αυτή τη συζήτηση; Αν αποµονώσουµε από τον χρόνο και τον χώρο τις τοποθετήσεις των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, θα έλεγα ότι δεν είναι δύσκολο
να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε στις 25
Γενάρη του 2015, κυβερνήθηκε µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
την χρεοκόπησε τον Ιούλη του 2015, οι συριζαίοι ήταν καρφωµένοι στις καρέκλες τους και ήρθαν οι σωτήρες του έθνους τον Ιούλιο του 2019 για να τη γλιτώσουν την πατρίδα!
Δυστυχώς για εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, εκτός από
το αφήγηµα της αµνησίας, υπάρχει και η καθηµερινότητά µας.
Σε αυτή την καθηµερινότητα γνωρίσαµε την πολιτική πρόταση
της συντηρητικής παράταξης. Σε αυτή την καθηµερινότητά µας
γνωρίσαµε την πολιτική της Δεξιάς που χρεοκόπησε τη χώρα. Σε
αυτή την καθηµερινότητα ζήσαµε την πολιτική της Δεξιάς την περίοδο 2010-2014 σε αυτή την πενταετία της αποτυχηµένης προσπάθειας να µας βγάλει από τα µνηµόνια.
Ποια ήταν η πρόταση της Δεξιάς; Μείωση µισθών, µείωση συντάξεων, µείωση εργαζοµένων, είτε µε την ανεργία είτε εξωθώντας τους στη συνταξιοδότηση και απαξίωση της εργασίας, από
τις συλλογικές συµβάσεις σαν µέτρο προστασίας των εργαζοµένων, µέχρι τον υποκατώτατο µισθό ένα σύνολο, ένα πλέγµα µέτρων. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτής της αποτυχηµένης
πολιτικής; Ξεχωρίζω ότι χάσαµε το 25% του εθνικού πλούτου, τη
µείωση 60% στους µισθούς και τις συντάξεις, την ανεργία που
έφτασε στο 30%, την ανεργία των νέων στο 60%, την αιµορραγία
της πατρίδας στο επιστηµονικό της δυναµικό, τη βίαιη φτωχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων, που οδήγησε δυόµισι
εκατοµµύρια συµπολίτες µας να χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αυτή ήταν η αποτυχηµένη
συνταγή.
Τι προτείνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία; Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι για να µη γίνει διάλογος κουφών, περιµένω από τους
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, όχι µόνο από τον
Υπουργό, αλλά και από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρα-
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τίας, επιτέλους να απαντήσουν. Τι προτείνει, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία σήµερα; Πρώτον, µείωση των συντάξεων. Από τον προϋπολογισµό ήδη έχουµε κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ µείωση της
συνταξιοδοτικής δαπάνης.
Δεύτερον, γιατί αναίρεσε η Νέα Δηµοκρατία τη θέση της,
όπως την εξέφρασε ο επικεφαλής της παράταξής σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι θα διατηρηθεί η δέκατη τρίτη
σύνταξη; Γιατί την αναίρεσε;
Τρίτον, η αναλογιστική έκθεση που κατέθεσε ο Υπουργός. Το
ακούσαµε και αυτό! Η πρώτη φορά δεξιά, αναλογική έκθεση!
Προβλέπει µείωση της µέσης σύνταξης µέχρι το 2040. Πώς γίνεται συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Πώς συµβαδίζουν
αυτές οι µειώσεις που αναφέρονται στα ίδια τα κείµενα που εσείς
φέρατε; Πώς συµβαδίζουν µε αυτό που λέτε ορισµένοι; Κάποιοι
από αυτούς που προηγήθηκαν από εµένα είπαν ότι ψηφίζουν και
νιώθουν υπερήφανοι που αυξάνονται οι συντάξεις.
Δεύτερον, προτείνεται αύξηση 20% της ελάχιστης εισφοράς.
Αυτό αφορά το 90% των συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελµατιών. Ανεξάρτητα και πέρα από το γεγονός ότι ενδεχοµένως
µέσα σε αυτό το 90% συµπεριλαµβάνονται ορισµένες περιπτώσεις φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, κ.λπ., δεν παύει να είναι η
συντριπτική πλειοψηφία η οποία θα πληρώσει περισσότερο και
που αποδεικνύει ουσιαστικά και επιβεβαιώνει το ταξικό πρόσηµο
στην πολιτική σας, που επιβαρύνει το 90% προς όφελος του
10%.
Τρίτον. Δεν θα σταθώ σε λεπτοµέρειες. Ειπώθηκαν αρκετά και
από άλλους Βουλευτές. Θέλω να σταθώ στα τέσσερα σηµεία
που περνούν σαν κόκκινη κλωστή το σχέδιο νόµου που φέρατε
σήµερα για ψήφιση.
Η µείωση των εισφορών στα ανώτερα εισοδήµατα, η δυνατότητα επιλογής κλίµακας, που είναι λογικό ότι όλοι θα επιλέξουν
τη µικρότερη, δηµιουργεί κατά τη γνώµη µου πρόβληµα βιωσιµότητας του δηµοσίου ασφαλιστικού συστήµατος, δηµιουργεί
ένα σαφές ευνοϊκό πλαίσιο για στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση.
Με άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώµη µου µε το σχέδιο
νόµου που φέρνετε αυξάνετε τον ζωτικό χώρο του ιδιωτικού
ασφαλιστικού τοµέα.
Τέταρτον. Η περικοπή κατά 30% των συντάξεων των απασχολούµενων συνταξιούχων δηµιουργεί µια νέα κατηγορία. Τους
απασχολούµενους συνταξιούχους που θα έχουν µισθό µεγαλύτερο από τον µισθό που θα είχαν σαν εργαζόµενοι, απολαβές µεγαλύτερες από τις απολαβές που θα είχαν ως απλοί
συνταξιούχοι. Ουσιαστικά σε αυτή την κατάσταση εξωθεί κόσµο
να φύγει από την εργασία του και να βγει στη σύνταξη.
Εδώ, λοιπόν, σε αυτή την περικοπή, επιτρέψτε µου την έκφραση, κρύβεται το τυράκι στη φάκα που έρχεται να αντικαταστήσει το αβέβαιο περιβάλλον. «Παιδιά βγείτε στη σύνταξη.
Αλλάζει η κατάσταση. Δεν ξέρουµε τι σύνταξη θα παίρνουν οι
νέοι συνταξιούχοι». Έρχεται να αντικαταστήσει την εθελούσια
έξοδο, για να θυµηθώ παλιότερες πολιτικές σας. Ουσιαστικά,
άµα δούµε αυτά τα τέσσερα σηµεία, το ότι δηλαδή µειώνεται η
συνταξιοδοτική δαπάνη και όλες αυτές τις περικοπές, συµπερασµατικά αυτό που µπορούµε να δούµε είναι ότι στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο που φέρατε, κύριε Υπουργέ, βλέπουµε την ιδεοληπτική εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας στις αποτυχηµένες συνταγές της κρίσης, της µιζέριας, των µνηµονίων.
Βεβαίως, τα πράγµατα δεν είναι τόσο άσχηµα όσο φαίνονται.
Είναι πολύ χειρότερα. Στους επτά µήνες διακυβέρνησής της η
Νέα Δηµοκρατία εξαπατά συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Η Νέα Δηµοκρατία ξηλώνει την κοινωνική πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των ευάλωτων και ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων. Ξηλώνει ό,τι αποκαταστήσαµε στις εργασιακές σχέσεις από
τις 18 Αυγούστου και µετά. Υποβαθµίζει, ακυρώνει τις θεσµικές
αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ στα ΑΕΙ. Παραχωρεί δραστηριότητες του
δηµοσίου συστήµατος υγείας στον κρατικοδίαιτο κερδοσκοπικό
ιδιωτικό φορέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Αντικαθιστά την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική µε δεδοµένη και προβλέψιµη. Ερχόµενοι στην διαχείριση του προσφυγι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κού µεταναστευτικού από τη Νέα Δηµοκρατία, κατά τη γνώµη
µου πρέπει να προστεθεί στο ελληνικό λεξικό δίπλα από το
λήµµα «αποτυχία».
Για όλα αυτά, το απαραίτητο αλατοπίπερο. Μιλάω γι’ αυτούς
που τους χρειάζεται η εργατική αριστοκρατία, η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία για να µπορεί να βρίσκεται και να συνδιαλέγεται
ξεκοµµένη από την ελληνική κοινωνία. Μιλάω γι’ αυτούς που
τους έλιωσαν, στα κεφάλια τους, οι φοιτητές στην ΑΣΟΕ και όχι
µόνο. Μιλάω γι’ αυτούς που βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών µας
αυτές τις µέρες. Μιλάω µε άλλα λόγια -αυτό θεωρώ το απαραίτητο αλατοπίπερο- για την καταστολή του κράτους της Δεξιάς,
για την τροµοκρατία του κράτους της Δεξιάς ,για την ράβδο του
κράτους της Δεξιάς που πίπτει εκεί που δεν περνάει ο λόγος.
Βεβαίως µε αυτή την έννοια, κύριε Υπουργέ, συµφωνώ απολύτως µαζί σας. Με εσάς. Είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι. Συµφωνώ µε την παρέµβαση που κάνατε χθες στην Ολοµέλεια.
Βεβαίως, διαφωνώ µε κάποιους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας που µας χλεύασαν. Άλλος µας είπε ανόητους, άλλος µας
είπε αστείους, άλλος µας είπε γραφικούς. Τι να κάνουµε; Αυτό
είναι το επίπεδό του βάθους της πολιτικής τους σκέψης. Αυτό
είναι το πολιτικό τους ανάστηµα. Έτσι κρίνουν. Δεν µπορώ να
τους κατηγορήσω που είναι πολιτικά ανεπαρκείς. Συµφωνώ όµως
µαζί σας ότι είµαστε δύο διαφορετικοί κόσµοι. Είµαστε µε τους
πολλούς, είστε µε τους λίγους. Είµαστε µε τους αδύναµους, αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη την αριστερή πολιτική, είστε
µε τους ισχυρούς. Είµαστε µε τη δηµοκρατία, είστε µε τον αυταρχισµό. Είµαστε µε την προσπάθεια να επουλώσουµε τις πληγές της κοινωνίας. Αντιµετωπίζετε τις πληγές της κοινωνίας ως
παράπλευρες απώλειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας ζήστε την
εικονική πραγµατικότητά σας στο κουκούλι προστασίας και σας
παρέχουν τα φιλικά σας ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Αγναντέψτε την
πολιτική πραγµατικότητα µέσα από τους παραµορφωτικούς φακούς της κοινοβουλευτικής σας Πλειοψηφίας που σας επιτρέπει
να βλέπετε ως πολιτικό σας ανάστηµα τον πολιτικό σας ίσκιο το
αποµεσήµερο. Να ξέρετε όµως ότι ο αέρας που φυσάει είναι
καλός. Όσο κι αν σας πονάει, όσο και να µη σας αρέσει η Αριστερά, η ευρύτερη προοδευτική δηµοκρατική παράταξη θα
σφραγίσει την Ελλάδα της νέας εποχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Ηγουµενίδη. Το σίγουρο είναι ότι δεν είµαστε εχθροί µεταξύ µας εδώ. Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές απόψεις,
διαφορετικές απόψεις. Τις σεβόµαστε όλοι. Λεξιλόγιο, όπως
αυτό που ακούστηκε, δεν πρέπει να ακούγεται εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
τριάντα δύο µαθήτριες και τρεις µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Ασσήρου Θεσσαλονίκης.
Καλωσορίσατε και καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα)
Ο κ. Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τη Θεσσαλονίκη έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παρά τα όσα ισχυρίζονται δύο µέρες τώρα από αυτό το Βήµα
οι Βουλευτές της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ανταλλάσσοντας µάλιστα και συγχαρητήρια µε τον κύριο Υπουργό και
αυτός ο νόµος της Νέας Δηµοκρατίας για το ασφαλιστικό δεν είναι
και τόσο νέος όσο παρουσιάζεται. Όπως όλοι οι προηγούµενοι σε
αυτό το αντιασφαλιστικό γαϊτανάκι που ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, ο κάθε καινούργιος νόµος από αυτούς περιέχει και όλους τους προηγούµενους, όπως ακριβώς γίνεται µε τις
ρωσικές κούκλες, τις µπάµπουσκες. Έτσι κι αυτός, αυτό που σίγουρα κάνει είναι να αφοµοιώνει, να ρετουσάρει και εν τέλει να
εφαρµόζει κατά γράµµα τον νόµο Κατρούγκαλου του 2016.
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Δείτε την αρχιτεκτονική του σηµερινού ασφαλιστικού νόµου
της Νέας Δηµοκρατίας. Σε τίποτα απολύτως δεν διαφέρει αυτή
από την αρχιτεκτονική του αντίστοιχου νόµου του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς
η Νέα Δηµοκρατία κάνει ορισµένες προσθήκες για να τον θωρακίσει ακόµα περισσότερο και κάποιες επιµέρους τροποποιήσεις
προκειµένου να ξεπεράσει τα νοµικά κενά που εντοπίστηκαν µε
τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Την ίδια στιγµή,
µε τον ίδιο νόµο η Νέα Δηµοκρατία ανοίγει ακόµα περισσότερο
τον δρόµο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων.
Συνεπώς το περιβόητο νέο ασφαλιστικό της Νέας Δηµοκρατίας όχι µόνο είναι παλιό αλλά είναι και δοκιµασµένο. Πρόκειται
για το γνωστό σύστηµα των τριών πυλώνων το οποίο µετατρέπει
την ασφάλιση των εργαζοµένων από κοινωνική σε ατοµική υπόθεση. Και αυτό είναι κάτι που το ζουν ήδη στο πετσί τους εκατοµµύρια ασφαλισµένοι και άλλοι τόσοι ανασφάλιστοι και στις
Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες.
Είναι πάνω σε αυτό το σύστηµα των τριών πυλώνων που βασίζονται και ο νόµος Κατρούγκαλου και ο σηµερινός.
Δύο µέρες τώρα η αντιπαράθεση της Νέας Δηµοκρατίας µε
τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ µέσα δεν γίνεται για αυτό. Θα µου πείτε και πώς
θα µιλήσετε για αυτούς τους τρεις πυλώνες, του γνωστού συστήµατος Πινοσέτ δηλαδή, όταν εσείς τους νοµοθετείτε αυτούς
τους πυλώνες; Πώς να µιλήσετε για τα όρια ηλικίας που τα πήγατε µαζί στα εξήντα επτά και ήδη συζητάτε και για τα εβδοµήντα; Πώς θα µιλήσετε για τους συντελεστές αναπλήρωσης;
Αυτούς από τους οποίους, δηλαδή, βγαίνει και το ύψος της σύνταξης, όταν µαζί τους πάτε στο 40% του µέσου µισθού των µισθών όλου του εργάσιµου βίου, την ώρα που αυτοί οι
συντελεστές πριν δέκα µόλις χρόνια βρίσκονταν στο 80% του τελευταίου µισθού ενός εργαζόµενου.
Οι συνταξιούχοι έχασαν έτσι τρεις, τέσσερις, ακόµα και πέντε
συντάξεις; Έχασαν ή όχι; Και τσακώνεστε τώρα εδώ για την δέκατη τρίτη, την κολοβή;
Πώς να µιλήσετε για τη µεγαλύτερη ληστεία από συστάσεως
του ελληνικού κράτους, που θα έλεγε και κάποιος, για τη ληστεία
των εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων των αποθεµατικών των ταµείων, όταν είστε οι πολιτικοί συνεργοί αυτής της ληστείας και
όταν θέλετε αυτή η ληστεία να ξεχαστεί µε το γνωστό «ό,τι έγινε,
έγινε»; Τις τράπεζες όµως, δεν τις ξεχάσατε ούτε οι µεν ούτε οι
δε. Δεν έφταναν οι αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις που τις
κάνατε πάνω στην καµπούρα του λαού, µέχρι να καλύψουν τη
χασούρα τους από το PSI του 2012, τους εξασφαλίσατε από
πάνω και φορολογική ασυλία, µε τον περιβόητο αναβαλλόµενο
φόρο των τραπεζών. Την ίδια στιγµή, τη µεγαλύτερη χασούρα
των ασφαλιστικών ταµείων, τον ιδρώτα και το αίµα δηλαδή των
εργαζοµένων, το κούρεµα αυτών των ταµείων από το PSI, χωρίς
ντροπή την επικαλείστε για να ψηφίζετε εναλλάξ αντιασφαλιστικούς νόµους σαν τον σηµερινό και σαν τους προηγούµενους.
Το ασφαλιστικό όµως, δεν είναι µόνον η σύνταξη, όπως πολλοί
νοµίζουν και τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης κατά κόρον
προβάλλουν. Οι συντάξεις, ασφαλώς και αποτελούν µια κρίσιµη
πλευρά της προστασίας και µιας αξιοπρεπούς ζωής, µετά από
τη δουλειά χρόνων και χρόνων. Το ασφαλιστικό όµως, σύστηµα
περιλαµβάνει ταυτόχρονα και άλλα, εξίσου σηµαντικά ζητήµατα
για τη ζωή κάθε εργάτη, κάθε εργαζόµενης και κάθε νέου. Kαι η
νέα γενιά, η νέα βάρδια της εργατικής τάξης, καλό είναι να προσέξει τι λένε και τι προβλέπουν οι ασφαλιστικοί νόµοι, γιατί αυτούς, τους νέους σηµαδεύουν αυτοί και τους αφορούν άµεσα,
τώρα κι όχι µόνο για το µακρινό γι’ αυτούς µέλλον. Διότι, µέρος
του ασφαλιστικού συστήµατος είναι ή πρέπει να είναι και η προστασία της µητρότητας από το κράτος, είναι και η ασφάλιση των
παιδιών των νέων ζευγαριών, είναι και τα εµβόλια τους, είναι και
τα φάρµακα όταν αρρωσταίνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, είναι
και οι ιατρικές τους εξετάσεις, είναι και η προστασία τους απέναντι στον επαγγελµατικό κίνδυνο ενός εργατικού ατυχήµατος,
είναι και η φροντίδα για τις ενδεχόµενες επαγγελµατικές ασθένειες που φουντώνουν, είναι και η µέριµνα για τους ανθρώπους
µε αναπηρία, είναι όλα αυτά και άλλα τόσα σηµαντικά για την καθηµερινότητα των νέων λαϊκών ανθρώπων. Όσο για τις µελλοντικές τους συντάξεις, για τους περισσότερους θα κινούνται γύρω
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από την εθνική σύνταξη των 380 ευρώ µεικτά παρακαλώ, µιας
και χρειάζονται από εννέα χιλιάδες µέχρι δώδεκα χιλιάδες ένσηµα για να πάρεις µια παραπάνω σύνταξη.
Και ρωτάµε ποιος νέος εργαζόµενος, κύριε Υπουργέ, που
έπιασε δουλειά στα χρόνια της κρίσης και που σήµερα είναι από
είκοσι µέχρι τριάντα πέντε χρονών θα καταφέρει να έχει τριάντα
πέντε, σαράντα χρόνια, οκτάωρης, συνεχόµενης εργασίας; Πού
θα τα βρουν τα τριάντα πέντε γεµάτα ασφαλισµένα χρόνια οι
πάνω από ένα εκατοµµύριο σταθερά άνεργοι των τελευταίων
χρόνων και οι περιπλανώµενοι των ολιγόµηνων προγραµµάτων
του ΟΑΕΔ; Ποιος νέος εργαζόµενος που έχει φάει τις απολύσεις
µε το κουτάλι, που δουλεύει µε part-time, µε τετράωρα, εξάωρα,
µε Σαββατοκύριακα, µε σεζόν, που δουλεύει delivery, πώς θα καταφέρει να κολλήσει εννέα, δέκα, δώδεκα χιλιάδες ένσηµα; Πόσα
χρόνια θα χρειαστεί ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που κολλάει το πολύ εκατόν ογδόντα ένσηµα τον χρόνο, ακόµα και αν
αύριο διοριστεί, να φτάσει τα δέκα ή δώδεκα χιλιάδες ένσηµα;
Τι είναι; Χαϊλάντερ είναι; Ποιος νέος επιστήµονας που δουλεύει
µε µπλοκάκι, θα καταφέρει να συµπληρώσει σαράντα χρόνια συνεχόµενης δουλειάς, πληρώνοντας από πάνω και τις υπέρογκες
ασφαλιστικές εισφορές;
Στην πραγµατικότητα, αυτό που κάνετε είναι όλους αυτούς
τους χιλιάδες νέους εργαζόµενους, µε τους νόµους σας σαν το
σηµερινό, να τους σπρώχνετε στα νύχια των ασφαλιστικών εταιρειών, των ιδιωτικών που καραδοκούν. Να, γιατί η νεολαία πρέπει
να µπει -και θα µπει, να είστε σίγουροι-, αργά ή γρήγορα µπροστά στον αγώνα για να καταργηθεί ο νόµος Κατρούγκαλου Βρούτση πια, από αύριο που θα ψηφιστεί, ένας νόµος που χαντακώνει την κοινωνική ασφάλιση και για τους σηµερινούς εργαζόµενους, αλλά και για τους αυριανούς συνταξιούχους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου της Νέας Δηµοκρατίας, από την όµορφη Αχαΐα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα εδώ δεν
συζητούµε απλά για το αν το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι
καλό ή κακό αν είναι καλύτερο ή χειρότερο από το προηγούµενο
αν θα φέρει αυξήσεις ή µειώσεις στην απασχόληση αν θα φέρει
αυξήσεις ή µειώσεις στις συντάξεις. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι
σίγουρα καλύτερο από το προηγούµενο, θα φέρει αύξηση στην
απασχόληση και σίγουρα θα φέρει αυξήσεις στις συντάξεις.
Επίσης είναι ανθρωποκεντρικό, καθώς παρέχει τη δυνατότητα
στους ασφαλισµένους και µελλοντικούς συνταξιούχους, να επιλέξουν ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που επιθυµούν να λάβουν και να καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές στη διάρκεια
του εργασιακού τους βίου. Ταυτόχρονα, είναι δίκαιο, καθώς σε
όλους τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας και όχι µόνο
στους νέους γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς δίνει τη δυνατότητα για χαµηλές εισφορές στα πέντε πρώτα χρόνια, χωρίς στη
συνέχεια να τους ζητάει πίσω τη διαφορά και µάλιστα, µε τόκο
όπως έκανε ο νόµος Κατρούγκαλου.
Ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ διέπραξε µια πολιτική ανακολουθία
µε εκείνη τη διάταξη. Γνώριζε πολύ καλά πως πέντε χρόνια µετά
δεν θα ήταν στην κυβέρνηση και µόνο του µέληµα ήταν η δηµιουργία ενός µεγάλου προβλήµατος, το οποίο θα καλούνταν η
επόµενη κυβέρνηση να αντιµετωπίσει. Μόνο που ευτυχώς για την
Ελλάδα, η επόµενη κυβέρνηση ήρθε και ικανή και έτοιµη. Είναι
επίσης δίκαιο, γιατί αλλάζουν σηµαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης προς τα επάνω, δίνοντας κίνητρο για παραµονή στην εργασία για περισσότερα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µε τον
νόµο Κατρούγκαλου και τριάντα πέντε χρόνια εργασίας, το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 33,8%. Με σαράντα χρόνια, το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 42,8%. Διαφορά εννέα ποσοστιαίες
µονάδες. Με τον νόµο Βρούτση για τριάντα πέντε χρόνια εργασίας γίνεται 37,3% και για σαράντα χρόνια 50,5%. Διάφορα
13,3%.
Με τον νόµο Κατρούγκαλου, λοιπόν, ο εργαζόµενος δεν είχε
κίνητρο να µείνει εργαζόµενος, ενώ µε τον νόµο Βρούτση ο εργαζόµενος γνωρίζει πως όσα περισσότερα χρόνια εργαστεί τόσο
µεγαλύτερη σύνταξη θα πάρει. Τι πιο λογικό από αυτό; Συνεπώς
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έχουµε ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, υψηλότερες συντάξεις και κίνητρο παραµονής στην εργασία για µεγαλύτερο διάστηµα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
απόδειξη πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις, αλλά πρακτικές λύσεις, ειδικά σε µια χώρα που δεν επιτρέπονται άλλα λάθη στο
ασφαλιστικό, καθώς το µεγαλύτερο πρόβληµα της είναι το ίδιο
το δηµογραφικό. Δύο θέµατα απολύτως αλληλένδετα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι το πρώτο στην ιστορία
της χώρας το οποίο έχει πλήρη αναλογιστική µελέτη βιωσιµότητας µέχρι το 2070. Για να καταλάβουν οι πολίτες, αυτό σηµαίνει
πως πριν κατατεθεί έχει εξεταστεί ενδελεχώς αν το ελληνικό κράτος για τα επόµενα πενήντα χρόνια θα µπορεί να καταβάλλει τις
συντάξεις που θα δικαιούνται οι ασφαλισµένοι. Και θα µπορεί.
Με τον νέο νόµο, ο υπολογισµός της σύνταξης θα γίνεται ηλεκτρονικά. Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών
αρχείων, µετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα µπορεί σε ελάχιστο χρόνο µετά την αίτηση του, να λαµβάνει το σύνολο της σύνταξης του και όχι
έναντι. Διότι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν κυβέρνηση του έναντι,
ενώ εµείς είµαστε κυβέρνηση του όλα.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι άνθρωποι της µεσαίας τάξης,
οι νοικοκυραίοι, οι οποίοι είχαµε κυριολεκτικά ισοπεδωθεί µε τη
φορολογία των εισφορών, γιατί κατ’ ουσίαν φορολογία ήταν,
ελαφρυνόµαστε σηµαντικά. Για παράδειγµα, κάποιος ο οποίος
για µια περίοδο είχε χαµηλότερα εισοδήµατα από πριν, θα µπορεί να πληρώνει λιγότερα και όχι να βρίσκεται χρεωµένος στον
ΕΦΚΑ µε χιλιάδες ευρώ και κατεστραµµένος οικονοµικά, επαγγελµατικά, κοινωνικά, οικογενειακά.
Χαµηλότερες εισφορές ίσον µεγαλύτερο κίνητρο για δήλωση
όλων των εισοδηµάτων. Χαµηλότερες εισφορές ίσον µείωση της
αδήλωτης εργασίας. Και αυτό σηµαίνει κέρδος τόσο για το δηµόσιο ταµείο, όσο και για τον πολίτη.
Κύριε Υπουργέ, νιώθω µεγάλη τιµή που ως Βουλευτής και βέβαια ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε την ψήφο µου συνεισφέρω
σε αυτό.
Οι Έλληνες αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς εντάσσονται σε
ειδικό πλαίσιο µειωµένων εισφορών αισθητά διαφοροποιηµένο
από αυτό των υπολοίπων ελευθέρων επαγγελµατιών. Ενισχύεται
δηλαδή σηµαντικά η πρωτογενής παραγωγή. Για εµάς, τις νέες
µητέρες, επιτέλους, κάποιος ασχολείται και λύνει το πρόβληµα
µε τις µειωµένες εισφορές που είχε ήδη δηµιουργηθεί µε τον
προηγούµενο νόµο.
Το ασφαλιστικό αυτό νοµοσχέδιο έχει ως βασικό στόχο, συνεπώς, αυτό που πάντα πρέπει να έχει ένα νοµοσχέδιο άµεσα σχετιζόµενο µε τη ζωή των πολιτών: κοινωνική συνοχή, εργασιακή
ασφάλεια, ατοµική και συλλογική ανάπτυξη.
Και εδώ θα µου επιτρέψετε να απευθυνθώ προς τους αξιότιµους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ µε απόλυτη ειλικρίνεια και να
τους ζητήσω να µας δώσουν µια ξεκάθαρη απάντηση: Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είστε αντίθετοι σε ένα νοµοσχέδιο
το οποίο ακόµα και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα είναι ένας
νόµος πολύ καλύτερος από το νόµο Κατρούγκαλου; Γιατί είστε
αντίθετοι σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο επιτρέπει σε κάθε πολίτη
να έχει περισσότερα χρήµατα στην τσέπη του;
Δεν θέλω να πιστέψω ότι οι λόγοι είναι µικροπολιτικοί, γιατί
αυτό θα σήµαινε πως προτάσσετε την υπεράσπιση του κόµµατός
σας έναντι του κοινωνικού συµφέροντος.
Έχετε την ευκαιρία, µε τη στήριξη αυτού του σχεδίου νόµου,
να περάσετε ως κόµµα στην απέναντι όχθη, της πολιτικής σοβαρότητας. Ελπίζω και εύχοµαι, έστω την τελευταία στιγµή, να το
κάνετε. Από την πλευρά µας, εµείς στηρίζουµε και ψηφίζουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Όχι γιατί το φέρνει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά γιατί πραγµατικά πιστεύουµε ότι είναι
στη σωστή και εθνικά συµφέρουσα κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Έχω παρακολουθήσει µια σειρά σχεδίων νόµου για το ασφαλιστικό όσα χρόνια είµαι Βουλευτής. Καταλήγω, µετά από δέκα
χρόνια κρίσης, ότι µυαλό δεν θα βάλουµε ποτέ. Φαίνεται είναι
κάτι περίεργο που µας καταδιώκει. Όταν µιλάµε για το ασφαλιστικό, όχι µόνο βέβαια γι’ αυτό, αλλά σίγουρα πάντως όταν µιλάµε για το ασφαλιστικό αποδεικνύουµε ότι ο µύθος του
Σίσυφου καλά κρατεί.
Γι’ αυτό άλλωστε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σκεφτούµε γιατί
αυτή τη φορά που συζητάµε ασφαλιστικό δεν υπάρχει στις ειδήσεις πουθενά. Παρ’ ότι συζητάµε κάτι που αφορά εκατοµµύρια
δεν υπάρχει ενδιαφέρον, πλην µεµονωµένων πολιτών που έχουν
ενδιαφερθεί και µας έχουν ζητήσει και τροπολογίες. Να το πω
και από το µικρόφωνο, για να µην το εξηγώ σε έναν προς έναν,
ότι ο κ. Βρούτσης είπε ότι δεν θα δεχθεί τροπολογίες. Άρα αυτό
το σχέδιο νόµου θα πάει ως έχει. Έτσι έχουµε καταλάβει και ό,τι
διορθωτικό έχει να γίνει, θα γίνει αργότερα.
Ουδείς παρακολουθεί. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι το ασφαλιστικό έχει µια πορεία από µόνο του και πως τελικά, παρ’ ότι
ήρθε και η κρίση για να µας βάλει µυαλό, µυαλό δεν θα βάλουµε
και θα συνεχίσουµε να «κελαϊδάµε» όπως εδώ: Ποιο είναι καλύτερο, του πότε και γιατί. Συζήτηση χωρίς νόηµα.
Θα µιλήσω µε βάση τα στοιχεία αλλά και τη λογική. Θέλω να
πω, όµως, για να είµαστε συνεννοηµένοι όσοι είµαστε αυτή τη
στιγµή στην Αίθουσα, ότι όταν παραλάµβανα από την κ. Φάνη Πετραλιά, στα τελετουργικά ο τότε διοικητής του ΙΚΑ παρενέβη
στην τελετουργία, τη διέκοψε, και µου είπε –ενώ ήµουν µια ώρα
Υπουργός- ότι αν δεν βρω 2,5 δισεκατοµµύρια σε µια εβδοµάδα,
δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις του Δεκεµβρίου. Αυτή ήταν η κατάσταση.
Όταν είδα ποια είναι η κατάσταση επί του συγκεκριµένου, τα
τέσσερα µεγάλα ταµεία –ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λπ.- είχαν έλλειµµα 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ εµείς είχαµε παραδώσει το 2004 έλλειµµα 530 εκατοµµυρίων ευρώ. Αφήστε τις οφειλές στα
νοσοκοµεία, που εσωκλείονται βέβαια στην προηγούµενη σκέψη.
Ταυτοχρόνως, η χώρα είχε έλλειµµα 15,6% ή 15,7% ευρώ ετήσιο έλλειµµα. Σε αυτή την περίσταση, τη χειρότερη οικονοµική
κατάσταση της Ελλάδας µεταπολεµικά, ψηφίστηκε ο
ν.3863/2010. Μας πολεµήσετε άγρια, πολύ άγρια όλοι.
Ας πάµε στο σήµερα όµως.
Δεν θέλω, κύριε Βρούτση, να συγκρουόµαστε ή έστω να ανταλλάσσουµε επιχειρήµατα σε λάθος βάση, γιατί χάνουµε χρόνο.
Δεν µπορώ όµως να µην καταθέσω στα Πρακτικά, αν και σπανίως
καταθέτω έγγραφα στα Πρακτικά για να µην φορτώνω τις αποθήκες της Βουλής. Το κάνω τουλάχιστον για πρώτη φορά σε
αυτή την περίοδο της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέσαµε αναλογιστική µελέτη που αφορούσε τα τέσσερα
µεγαλύτερα ταµεία της χώρας, δηλαδή το 90% του πληθυσµού,
και συνοδεύαµε µε αυτή τον ν.3863. Και το 2011, αφού και εγώ
και ο Γιώργος Κουτρουµάνης στη συνέχεια είχαµε συνεργαστεί
µε τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, καταθέσαµε συµπληρωµένη
την αναλογιστική µας µελέτη µε την επιδοκιµασία και την επιβεβαίωση ότι καλά σκεφτόµαστε του Eurogroup. Δηλαδή ήµασταν
σοβαροί στους αριθµούς.
Βέβαια, κάθε αναλογιστική µελέτη, όπως και η δική σας, χρειάζεται προσαρµογές. Μου είπατε χθες ότι συναντήσατε προβλήµατα κατά την εφαρµογή. Αυτή είναι η µοίρα των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Να βαδίζουν µε βάση µελέτες που χρειάζονται διαρκή προσαρµογή. Μετά από τρία-τέσσερα χρόνια, κάθε φορά χρειάζονται προσαρµογές.
Τώρα, ποιες αρχές είχαµε ως βάση για να κινηθούµε; Είχαµε
δύο. Τη βιωσιµότητα του συστήµατος και την ανταποδοτικότητα.
Κανείς δεν µπορεί να πει στην Αίθουσα αυτή κάτι διαφορετικό,
ότι σκέφτεται αλλιώς και είναι πιο προκοµένος ή πιο ευρηµατικός
στη σκέψη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η ανταποδοτικότητα των δικών µας ρυθµίσεων ήταν πολύ µεγαλύτερη και από τη δική σας, αλλά προφανώς και από του
νόµου Κατρούγκαλου. Δεν συγκρατούµαι στην κριτική µου ότι
και µε τον νόµο Κατρούγκαλου και µε τον δικό σας νόµο θα
έχουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τους νέους συνταξιούχους, τους συνταξιούχους Κατρούγκαλου και µετά, την κατάσταση, από τη σύνταξη που θα παίρνουν, το 60% να προκύπτει
από τη εθνική σύνταξη -τη βασική, όπως έλεγε ο 3863/2010- και
το 40% να προκύπτει από την ανταποδοτικότητα.
Στο επιχείρηµα εάν είναι καλοί ή κακοί αυτοί οι συντελεστές
είµαι σαφής. Είναι καλύτεροι από του κ. Κατρούγκαλου, αλλά
υπολείπονται κατά πολύ από τους δικούς µας. Με δεδοµένες τις
εισφορές, κύριε Βρούτση. Πάντα όταν µιλάµε για ανταποδοτικότητα σε ετήσια βάση µελετάµε και τις εισφορές δίπλα. Το νούµερο, 60%-40%, είναι τρελό.
Επειδή µιλώ για δυσκολίες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις,
επιτρέψτε µου να σας πω ότι σύµφωνα µε µια καινούργια, µια τελευταία µελέτη της λεγόµενης «Οµάδας των Τριάντα», από τραπεζίτες και καθηγητές πανεπιστηµίου, το παγκόσµιο έλλειµµα
χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών συστηµάτων, των συνταξιοδοτικών συστηµάτων ανέρχεται στο ποσό των 13,5 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, για να συνεννοηθούµε για τι µιλάµε.
Τα «ράλι»: «Πόσα έδινες και πόσα έδινα και τι καλός που είµαι»,
να τα κρατήσουµε για άλλους χώρους, για χώρους που δεν κάνουµε σοβαρή δουλειά.
Επίσης, έχετε δει από τα 29 δισεκατοµµύρια ευρώ που δίνουµε
τον χρόνο για συντάξεις πόσα είναι συµβολή του κράτους και
πόσα είναι ανταποδοτικότητα τώρα που µιλάµε;
Είµαστε κοντά στο 50%-50%. Έχετε καταλάβει τι είναι να πρέπει να δώσεις ως κρατική συνεισφορά 15 και 15,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για να καλύψεις τις συντάξεις; Το έχετε
συλλάβει, για να µιλάµε σοβαρά και να συνεννοούµαστε;
Έχετε, επίσης, καταλάβει ότι για να καλύπταµε τις ανάγκες αν
θέλαµε να είµαστε ανταποδοτικοί έπρεπε να έχουµε έξι εκατοµµύρια εργαζόµενους και έχουµε δύο εκατοµµύρια εξακόσιους.
Έχουµε συνεννοηθεί; Δεν έχουµε και ούτε πρόκειται. Ακούω τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν θα συνεννοηθούµε. Έτσι θα γίνεται πάντα,
αφού και µετά από δέκα χρόνια κρίσης µυαλό δεν έχουν βάλει.
Τώρα, επειδή µιλάµε για συστήµατα, εσάς κύριε Βρούτση, οι
δικοί σας στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σήµερα -δείτε την πρώτη σελίδα
και δείτε και της Κυριακής- σας µέµφονται για µη µεταρρύθµιση,
από τον δικό σας χώρο όχι από εµάς.
Εµείς µιλούσαµε για µεταρρύθµιση, γιατί είχαµε στα εφόδιά
µας ως ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη -τον σκληρό υποτίθεται- το ΕΚΑΣ, το
ΕΚΑΣ είναι νόµος του 1996, είχαµε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009-2010, είχαµε τον
ΕΟΠΥΥ, που είναι δικό µου δηµιούργηµα και για να τον κάνω είχα
τη µισή Νέα Δηµοκρατία και όλο τον ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο και
µε χτυπούσαν, όχι απλώς δεν µε άφηναν να πάω στη δουλειά
µου, µε χτυπούσαν, χειροδικούσαν για να µην περάσει, ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος ήταν εκεί και πρωτοστατούσε µε
τον κ. Πατούλη απ’ έξω. Θα πούµε ψέµατα; Θα πούµε την αλήθεια. Εµείς κάναµε τον ΕΟΠΥΥ, ο κ. Κουτρουµάνης έκανε τα
ΚΕΠΑ και η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου πήγαινε τη χώρα
προς ανάκαµψη, που χωρίς οικονοµική ανάκαµψη τι συστήµατα
συνταξιοδοτικά, χωρίς ανάπτυξη να σου περισσεύει κάτι να δώσεις. Τι συζητάµε; Κοροϊδεύουµε, δεν συζητάµε.
Αυτό ήταν το περιβάλλον, ήταν ένα σύστηµα µέτρων µέσα στο
οποίο λειτουργούσε ο ν.3863 και ήρθε το 2015, κύριε Πρόεδρε,
που ήσασταν εδώ, για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το e-mail Χαρδούβελη δεν είχε λέξη για το ασφαλιστικό, να µην εφαρµόσει τον
ν.3863, να ξανανοίξει το ασφαλιστικό, να φέρει τρεις ρυθµίσεις,
γενναιόδωρες δεν λέω, που ξεψηφίστηκαν όµως µε το τρίτο µνηµόνιο. Να αυξήσει τις εισφορές και για τα ταµεία της κύριας
ασφάλισης και της επικουρικής χτυπώντας τον κόσµο στο κεφάλι. Οι φίλοι του λαού! Και φυσικά το 2016 ο νόµος Κατρούγκαλου.
Στη σύγκριση θα δώσω τρεις, τέσσερις αριθµούς όχι παραπάνω. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συντάξιµες αποδοχές, το
είπα και χθες, 1.000 ευρώ µε εικοσιπέντε χρόνια ασφάλισης µε
τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ 591 ευρώ, ποσό σύνταξης, µε τον νόµο της
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σηµερινής κυβέρνησης 591 ευρώ, µε τον δικό µας νόµο 625
ευρώ στις δυσκολότερες συνθήκες και µε βάση τους συντελεστές αναπλήρωσης.
Δεν έχω χρόνο, πάµε τώρα στην πιο υψηλή. Σαράντα χρόνια
ασφάλισης µε συντάξιµες αποδοχές πάλι 1.000 ευρώ, 810 ευρώ
ο νόµος Κατρούγκαλου, 885 ευρώ ο νόµος Βρούτση, 960 ευρώ
ο νόµος ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπάρχει, δηλαδή έτσι και αναφερόµουν σε όλους τους
αριθµούς για κάθε µία περίπτωση η διαφορά είναι συντριπτική
υπέρ µας, αλλά είπα ότι αυτό δεν είναι µέθοδος να συζητάει κανείς σήµερα. Η υπεροχή µας είναι καταφανής, αλλά δεν συζητάµε έτσι. Εµείς, δεν θα σας δώσουµε τέτοιο παράδειγµα. Τους
ακούω και λέω καλά ποιοι είναι τούτοι εδώ; Πριν από δέκα χρόνια
δεν ήταν εδώ ως κόµµα; Πριν από πέντε; Το καλοκαίρι του 2015
δεν ήταν εδώ;
Ακούω να φωνάζει ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών -και αιφνιδιάζοµαι- γιατί δεν µπορεί να ακούει υπερβολές από τη Νέα Δηµοκρατία. Μπορεί κάποιες τοποθετήσεις να ήταν υπερβολικές,
γιατί αυτή ήταν η γραµµή, τι καλά που τα κάνετε και τι ωραίος
νόµος που είναι, καλύτερος δεν θα υπήρχε.
Τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, όµως, τον θυµάµαι στις εκποµπές του Παπαδάκη και του Αυτιά κάθε πρωί όταν κυβερνούσαµε να λέει πως θα πηγαίνουν τα πράγµατα χωρίς µνηµόνια,
γιατί ξέρει, καθηγητής των Οικονοµικών είναι. Αµ, δε.
Υπάρχουν τρία θέµατα πολύ-πολύ σοβαρά, συστηµικά θέµατα
για το ασφαλιστικό. Μέσα στην κρίση εµείς τι φροντίζαµε; Ξέραµε την ανεργία. Τότε ήταν σε ποσοστά που ακουµπούσαν το
20%. Όταν το έλεγα µε έλεγαν υπερβολικό και κάποιοι σύντροφοί µου µε έλεγαν και ψυχοπαθή ότι τα νούµερα αυτά είναι αποκύηµα της φαντασίας µου. Δεν ήταν έτσι. Η ανεργία έφτασε το
27%. Είπαµε µε τον κ. Κουτρουµάνη να φροντίσουµε την απασχόληση του συνταξιούχου. Έτσι κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
για σύνταξη πάνω από 1.007 ευρώ άρχιζε να υπάρχει η απαγόρευση, η µείωση, η περικοπή για τον συνταξιούχο που απασχολείτο. Για ποιο ποσό; Όταν περνούσες τα 1.000 ευρώ πήγαινες
σε περικοπή που αφορούσε και τα 1.000 ευρώ; Όχι, µόνο για το
υπερβάλλον, για το επιπλέον.
Μιλάω για τους µισθωτούς. Μέχρι 1.007 δεν είχες καµµία,
πάνω από 1.007 είχες, αλλά για το υπερβάλλον. Κι αν ήσουν
ελεύθερος επαγγελµατίας οι περικοπές υπήρχαν µόνο εάν υπερέβαινες τη σύνταξη των 2.000 ευρώ για να είµαστε κατατοπισµένοι.
Με το νόµο Κατρούγκαλου, αυτό πήγε 60% εφ’ όλης της ύλης
για όλους τους συνταξιούχους που ήταν συνταξιοδοτηµένοι µε
τον δικό του νόµο και εσείς το πήγατε 30% σε όλους ανεξαιρέτως. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί η ανεργία
µπορεί να έχει πέσει στο 16,5%, αλλά παραµένει υψηλή. Με τόσο
υψηλή ανεργία, δεν δικαιούστε αυτή τη ρύθµιση να την εισάγετε
εδώ. Αποτελεί ένα κοµµάτι του συστήµατός σας για το οποίο
λέµε ότι δεν είναι σωστό.
Θα αναφερθώ στις εισφορές, προτελευταίο θέµα. Κάνατε τις
κατηγορίες αυτές. Είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας, κύριε Βρούτση, ξέρω ποια θα διαλέξω. Έχω, όµως, να σας κάνω την παρατήρηση που σας την κάνει και η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σήµερα για
άλλο παράδειγµα ότι εάν πάµε στην περίπτωση της µεγαλύτερης
εισφοράς των 560 ευρώ για έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί και
έχει πληρώσει εισφορές σαράντα χρόνια, τότε το ποσό το οποίο
θα έχει καταβάλει και θα περιµένει να πάρει πίσω ανταποδοτικά
είναι 170.000 ευρώ. Για να πάρεις 170.000 ευρώ πίσω πρέπει να
δουλεύεις τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Για έναν ελεύθερο επαγγελµατία που δεν βγαίνει νωρίς στη σύνταξη αυτό το όριο ηλικίας
είναι δύσκολο αν θα το καταφέρει.
Συνεπώς εδώ υπάρχουν θέµατα. Φυσικά και είναι καλύτερη
ρύθµιση από την προϋπάρχουσα. Δεν τίθεται θέµα σύγκρισης,
αλλά έχει αδυναµίες. Άλλοι σας βάζουν τις αδυναµίες σχετικά µε
τα µπλοκάκια ότι σπρώχνετε τα πράγµατα προς τα εκεί. Σας είπα
αυτή για την οποία µπορώ να επικαλεστώ έναν αριθµό.
Τέλος, γιατί να πρέπει τα τέσσερα πολύ καλά επαγγελµατικά
ταµεία που υπάρχουν και έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια…
Οι πυλώνες είναι τρεις. Ο πρώτος είναι ο γνωστός, ο δεύτερος
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είναι η επαγγελµατική ασφάλιση και ο τρίτος είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όλοι
πήραν παραπάνω χρόνο κι έχω και δευτερολογία, µπορείτε να
µου τη δώσετε και να µην ξαναµιλήσω.
Υπάρχει και η ιδιωτική ασφάλιση που δεν είναι θέµα συζήτησης
για εµάς. Όταν περνάτε τις επικουρικές που εµείς τις κάναµε,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα ταµείο, το ΕΤΕΑ, στον ΕΦΚΑ
υπό ενιαία διοίκηση, της οποίας αυξάνετε και τον αριθµό, αντιλαµβάνεστε ότι οι δυσκολίες που έχει ο ΕΦΚΑ, ένας ΕΦΚΑ που
έγινε στον αέρα θα µεταφερθούν και εκεί, θα υπάρχει γραφειοκρατική και διοικητική µόλυνση. Δεν έχετε στεγανά, τα στεγανά
υπάρχουν, γιατί θα µείνει βέβαια ο φορέας ως έχει σε ένα µεγάλο βαθµό, αλλά η διοίκηση θα είναι ενιαία. Πέραν αυτού που
δηµιουργεί δυσκολίες τουλάχιστον για κάποια από τα επόµενα
χρόνια υπάρχει και το µεγάλο θέµα της επαγγελµατικής ασφάλισης.
Τα τέσσερα ταµεία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που δηµιουργήθηκαν και δηµιουργήθηκαν από τη δική µας περίοδο, εµείς τα
ενθαρρύναµε, τα επαγγελµατικά πηγαίνουν άριστα, τα εντάσσεται στον ΕΦΚΑ. Πιστεύουµε ότι η κίνηση αυτή είναι κίνηση κατάργησης του δευτέρου πυλώνα. Δεν έχουµε καµµιά
εµπιστοσύνη στο µέτρο αυτό. Πιστεύουµε ότι είναι κίνηση κατάργησης του δεύτερου πυλώνα.
Για να είµαι συγκεντρωτικός τώρα που κλείνω την οµιλία µου,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζήτηµα των θεσµών που συνοδεύουν το ασφαλιστικό σύστηµα χωρίς ΕΟΠΥΥ δεν θα υπήρχε
δυνατότητα να κάνεις τίποτα στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και στο συνταξιοδοτικό τοµέα εάν δεν είχαν γίνει
οι παρεµβάσεις που είχαν γίνει. Χωρίς µέτρα κοινωνικής αντιστάθµισης, όπως ήταν το ΕΚΑΣ, δύσκολα θα πορευτείς τι και αν
έχεις βάλει στο Σύνταγµά ότι εγγυάσαι ένα αξιοπρεπές επίδοµα
διαβίωσης κ.λπ..
Χωρίς τον δεύτερο πυλώνα, την επαγγελµατική ασφάλιση, δεν
προχωράς. Μειώνεις τη δυνατότητα, τον χώρο να κινηθούν κατά
τις δυνατότητές τους και κατά τη διοικητική τους εσωτερική
επάρκεια. Χωρίς ένα σεβαστό ποσοστό αναπλήρωσης δεν εξασφαλίζεις την ανταποδοτικότητα του συστήµατος ή σε ένα σύστηµα που στηρίζεται στη φιλοδωρία και στην κρατική ενίσχυση,
άρα έχει κοντά πόδια και χωρίς ένα σύστηµα δίκαιων εισφορών,
απαλλαγµένων από τις λογικές του φορολογικού συστήµατος,
δεν µπορείς να προχωρήσεις. Σε αυτό εν µέρει συµφωνούµε.
Απλώς θέτω ορισµένα ζητήµατα επάρκειας του συστήµατος
των έξι εισφορών.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε µια τελευταία παρατήρηση. Κάνω κριτική, αλλά θέλω να είµαι και δίκαιος. Δυο φορές
προσπάθησα να µας εξηγήσει ο Υπουργός εάν ακυρώνει, καταργεί την πιο εγκληµατική ρύθµιση που έχει γίνει από την προηγούµενη κυβέρνηση και αφορούσε στη φορολόγηση και εκείνων των
ποσών που κάθε άνθρωπος δίνει για την ασφάλιση του ως εισφορά. Αυτό αφορούσε στους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους
αυτοαπασχολουµένους, τους αγρότες. Αυτό ήταν έγκληµα, δηλαδή ό,τι πληρώνεις για εισφορές φορολογείται κιόλας, είναι εισόδηµα.
Κάναµε µια έντονη κριτική από κοινού τότε και µας είχατε πει
στη Βουλή ότι αυτό θα το καταργούσατε. Δυσπιστήσαµε µια
φορά, δυο φορές. Είδαµε τελικά ότι καταργείται αυτό και αυτό
είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Είναι µια ανάσα και ένα µέτρο
δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν θα ενισχύσουµε την
προσπάθεια αυτή της Κυβέρνησης µε τον ασφαλιστικό νόµο. Ο
κ. Μουλκιώτης, ο εισηγητής µας υπήρξε πολύ αναλυτικός και στη
Διαρκή Επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια σχετικά µε τις ρυθµίσεις του νόµου, στις οποίες ασκούµε κριτική.
Προσπάθησα να µεταφέρω στην Αίθουσα την εµπειρία µου
από αυτά τα χρόνια τα οποία παρακολουθώ την εξέλιξη του
ασφαλιστικού συστήµατος. Ένα πράγµα θα πω και µε αυτό να
κλείσω, ως πιο βασική µου κουβέντα. Με τα µυαλά που κουβαλάει η Εθνική Αντιπροσωπεία και σε αυτή τη φάση, όπως αυτά
συγκροτούνται από την Πλειοψηφία της και από την Αξιωµατική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιπολίτευση, σωσµός δεν υπάρχει. Ή θα προχωρήσουµε στον
πιο κρίσιµο αυτόν τοµέα, ο οποίος χαντακώνει µια ολόκληρη οικονοµία, εάν δεν πάει καλά, όχι µε συνεννόηση -ένας κυβερνά,
εµείς αντιπολιτευόµαστε- αλλά τουλάχιστον µε τη δηµιουργία
κοινής βάσης συζήτησης, για να ξέρουµε από πού θα ξεκινήσουµε και πού θα τελειώσουµε, ή θα περάσουν και άλλα τέσσερα
χρόνια και µετά από τέσσερα χρόνια θα ξανάρθουµε εδώ σαν
βρεγµένες γάτες, να κάνουµε κι άλλες αλλαγές, αλλά µε τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να λέµε εκατέρωθεν τις ίδιες ανοησίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα πρέπει να συνεννοηθούµε. Είµαι
εδώ δυο µέρες, έχω ακούσει τους πιο πολλούς οµιλητές και ο
Υπουργός είναι εδώ και δεν βλέπω ότι οι πολιτικές δυνάµεις της
χώρας έχουν βάλει µυαλό και έχουν δείξει διάθεση να δουν πώς
πρέπει να πάει η πατρίδα.
Εµείς υπερέχουµε στον τοµέα του ασφαλιστικού. Οι αριθµοί
µάς δικαιώνουν τελείως και ό,τι και να λένε οι έξαλλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι µιλούν χωρίς συνείδηση, οι άνθρωποι οι οποίοι µιλούν µόνο µε κοµµατικό εγώ, την πατρίδα δεν την βοηθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ακολουθεί
ο κ. Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και αµέσως µετά ο κ. Κεγκέρογλου.
Για να µην υπάρξουν αντιδράσεις, υπήρχε Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής και ο κ. Κεγκέρογλου είχε ζητήσει και δεν µίλησε, ενώ ήταν γραµµένος.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Λοβέρδο, να συνεννοηθούµε
για ποιο πράγµα; Να συνεννοηθούµε εσείς να δουλεύετε, να ξεπατώνεστε µε µισθούς πείνας χρόνια ολόκληρα, µε εργασιακές
σχέσεις ζούγκλας, να σας κλέβουµε τα ταµεία, τον ιδρώτα σας
δηλαδή και να σας δίνουµε σύνταξη µε τριάντα χρόνια δουλειάς
600 ευρώ. Τι να συνεννοηθούµε;
Από την άλλη µεριά, αµύθητος πλούτος. Σε τι, αλήθεια, λέτε
εδώ να συνεννοηθούµε; Ότι οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν το
ΝΑΤ και έχει πρόβληµα; Η χώρα που είναι πρώτη σε εµπορικό
στόλο στον κόσµο -είναι ή δεν είναι;- και το ΝΑΤ χρεοκόπησε,
επειδή οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν εισφορές; Τι µας λέτε; Τι
να συνεννοηθούµε; Πόλεµος είναι ταξικός, σκληρός. Και όλα
αυτά τα χρόνια αυτό που κάνετε είναι να αδειάζετε την τσέπη
αυτών που παράγουν τον πλούτο και να φουσκώνετε τα πορτοφόλια αυτών που είναι παράσιτα κυριολεκτικά στην κοινωνία.
Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχουν τα συµφέροντα του κεφαλαίου, που υπηρετήσατε όλες οι
κυβερνήσεις µε συνέπεια και τα συµφέροντα των εργαζοµένων,
που µατώνουν, που χτίζουν, που φτιάχνουν τα πάντα, που φτιάχνουν τους σύγχρονους υπολογιστές, ό,τι θέλετε και τους κλέβουν τον ιδρώτα και τους στέλνουν στην πείνα.
Ήθελα να ξεκινήσω µε κάτι άλλο. Δηµόσια η Κυβέρνηση αναλαµβάνει τεράστιες ευθύνες. Η κατάσταση στα νησιά, στη Λέσβο
και στη Χίο είναι εκρηκτική. Αν δεν σταµατήσει η καταστολή, αν
δεν φύγουν τα ΜΑΤ, δεν στέκονται πουθενά πια. Όλος ο λαός
είναι έξω. Δεν τους αφήνει πλέον να πάνε πουθενά. Αν δεν ακυρωθεί το σχέδιο µετατροπής των νησιών σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα συνεχιστεί η κατάσταση, γιατί έχει
δικαίωµα ο λαός να αγωνίζεται, γιατί αυτό που πυροδοτεί τις δίκαιες αντιδράσεις του είναι η δική σας η πολιτική. Οι εκκλήσεις
του κ. Πέτσα περί ηρεµίας είναι προκλητικές, όταν τα ΜΑΤ συµπεριφέρονται σαν δυνάµεις καταστολής, σαν δυνάµεις κατοχής.
Έχετε ιδέα τι γίνεται; Θα σας πω τώρα ένα γεγονός φρέσκο.
Έγιναν κάποια επεισόδια στην Πανόρµου και έγινε απρόκλητη
επίθεση των ΜΑΤ. Έκλεισαν τον κόσµο στην Πανόρµου. Ούτε τα
τρένα σταµατούν ούτε µπορεί να βγει έξω. Τι είναι αυτά; Πού βρισκόµαστε; Πού τα ξέρουµε; Ρωτήστε να τα µάθετε.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Πού το έκλεισαν; Δεν άκουσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Στην Πανόρµου µέσα και δεν τους
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αφήνουν να βγουν ούτε έξω ούτε σταµατάει το τρένο να τους
πάρει. Τι είναι αυτά στο µετρό; Πού βρισκόµαστε, δηλαδή;
Να συνεχίσουµε; Λέµε, κατ’ αρχάς, για τα νησιά να τα αποσύρει και όχι να φορτώσει σε καράβι διακόσιους πενήντα ΜΑΤατζήδες από το λιµάνι της Καβάλας που ετοιµάζεται για να πάνε στα
νησιά. Δεν θα αποβιβαστούν. Αυτό µας λένε. Θα µείνει όλος ο
κόσµος έξαλλος κυριολεκτικά µε αυτή τη συµπεριφορά.
Συνεχίζουµε. Τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ να φυλάνε τη ΓΣΕΕ, την
ξεπουληµένη ηγεσία; Τι είναι η Αστυνοµία; Φύλακας του Παναγόπουλου και των άλλων ξεπουληµένων τόσα χρόνια; Τι δουλειά
έχει στα συνέδρια του συνδικαλιστικού κινήµατος και µάλιστα,
µε λογική κατοχική; Τι δουλειά έχει; Για αυτό την πληρώνει ο ελληνικός λαός; Παλιά τους στέλνατε να φυλάνε τη «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ», τους εργοδότες. Τώρα τους στέλνετε και στο
συνδικαλιστικό κίνηµα.
Θα τα πληρώσετε πολύ ακριβά και θα σας πω και κάτι ακόµα
και αυτό φαίνεται και από τη Λέσβο. Το ξύλο έχει δύο άκρες, ξέρετε και άµα πάρει ο λαός την άλλη άκρη, θα δούµε πού θα σταθείτε. Σπέρνετε ανέµους, θα θερίσετε θύελλες. Αυτός ο
τσαµπουκάς του νόµου και της τάξης, που έχει ξεσαλώσει κυριολεκτικά ορισµένους ή αυτές τις δυνάµεις καταστολής, δεν θα περάσει. Ελλάδα είναι, µην το ξεχνάτε.
Να πάµε στο σχέδιο νόµου και αυτά που ακούγονται. Έφυγε
και ο κ. Βρούτσης. Δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν έχω
πρόβληµα. Έτσι και αλλιώς, έχει βουλωµένα τα αυτιά του, δεν
υπάρχει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Υπάρχει Υφυπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι ο Υφυπουργός, εντάξει.
Όσα ακούγονται αυτές τις µέρες και από την Κυβέρνηση και
από τα άλλα κόµµατα είναι πραγµατικά εκπληκτικά, απίστευτα,
µε βάση αυτά που ζήσαµε και µε βάση την πραγµατικότητα. Αποτελούν πρόκληση και κοροϊδία απέναντι στην εργατική τάξη,
τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα, που ξαναλέω ότι
αυτοί είναι οι παραγωγοί του πλούτου. Άµα σταµατήσουν, δεν
κουνιέται τίποτα. Μήπως δεν είναι αλήθεια αυτό;
Αποτελούν πρόκληση, γιατί; Θα ξεκινήσω από το εξής.
Εσείς της «Αριστεράς» -εντός εισαγωγικών η λέξη- αλλά και
όλοι οι υπόλοιποι, τι τους λέτε; Ω γέγονε γέγονε. Ξεχάστε τα
αυτά που είχατε.
Καλά, δεν ντρέπεστε; Το λέω πολιτικά. Τι τους λέτε, δηλαδή;
Ότι επειδή έπαιρναν 1.200 ευρώ και τους την πήγατε στα 700,
ξεχάστε τα; Πού είναι η ανάπτυξη; Πού είναι αυτά που λέτε, ότι
θα είναι καλά για τους εργαζόµενους; Τι τους λέτε; Τριάντα χρόνια δουλειά και θα πάει στα 600 ευρώ σύνταξη; Και είσαι ευχαριστηµένος;
«Ξεχάστε τα, λοιπόν!». Αυτό λέτε όλοι. Αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό και το ΠΑΣΟΚ και σήµερα η Νέα Δηµοκρατία.
Θα συνεχιστεί η επίθεση, βέβαια. Όµως, επειδή ένας κύκλος
κλείνει προσωρινά, καλό είναι να υπάρξει µία ανακεφαλαίωση µιλάω στους εργαζόµενους, σε όσους µας βλέπουν- για το τι έχει
συµβεί όλα αυτά τα χρόνια.
Οι κυβερνήσεις διαδοχικά από το 1990 –νόµος Σιούφα - Νέα
Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ µετά, Νέα Δηµοκρατία - ΠΑΣΟΚ µαζί και
όλοι οι υπόλοιποι- άρχισαν να παίρνουν σταδιακά πίσω ό,τι κέρδισαν µε σκληρούς και πολλές φορές αιµατηρούς αγώνες.
Τι κέρδισαν, αλήθεια, που µιλάτε και τους θεωρείτε υπεύθυνους για το ασφαλιστικό σύστηµα; Τι κέρδισαν µε τόσους σκληρούς ταξικούς αγώνες;
Κέρδισαν την τριµερή χρηµατοδότηση, που ήταν ένας συµβιβασµός της εργατικής τάξης. Διότι δεν είναι τριµερής. Μονοµερής είναι. Οι εργάτες πληρώνουν. Κανένας άλλος. Και θα το
αποδείξουµε γιατί. Γιατί τι ήταν αυτό το ασφαλιστικό; Ήταν µία
ελάχιστη επιστροφή της κλεµµένης υπεραξίας. Τους καταληστεύουν, τους εκµεταλλεύονται οι εργοδότες, τους καταληστεύει το κράτος µε τη φορολογία και µετά λέει ότι «είχατε
µεγάλες κατακτήσεις».
Αλήθεια, γιατί είναι έτσι, για παράδειγµα, στην τριµερή; Τα δύο
τρίτα είναι των εργαζόµενων. Τυπικά να το δούµε. Και ένα τρίτο
υποτίθεται ότι ήταν της εργοδοσίας. Όλα είναι των εργαζόµενων.
Όµως, ας πάρουµε τα δύο τρία. Το ένα τρίτο το πλήρωνε ο εργαζόµενος σαν εισφορά. Ναι ή όχι; Το άλλο ένα τρίτο το έβαζε
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το κράτος. Και µη µας µιλάτε για κράτος. Από πού τα µαζεύετε
τα λεφτά; Το 95% των φόρων είναι από την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώµατα, αυτοί χρηµατοδοτούσαν έµµεσα τα δικά τους
τα ταµεία, που τα ληστέψατε διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις.
Άρα, λοιπόν, µη µιλάτε για µη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος. Αυτή είναι η αλήθεια. Η επίθεση άρχισε από το 1990
στην Ελλάδα, άρχισε από πριν µε πείραµα στη Χιλή. Τι στόχο είχε
και τη γραµµή στρατηγική, την οποία –ξαναλέω- υπηρέτησαν όλα
τα κόµµατα;
Πρώτον, να µειωθεί η κρατική συµµετοχή. Γιατί να µειωθεί η
κρατική συµµετοχή; Για να εξοικονοµηθούν χρήµατα για πού; Για
να δοθούν δανεικά και αγύριστα οι επιδοτήσεις στο µεγάλο κεφάλαιο.
Έχετε υπολογίσει ποτέ πόσα δεν πλήρωσαν επιχειρηµατίες,
κολοσσοί για τα ελληνικά δεδοµένα, στα ασφαλιστικά ταµεία; Και
τι είχαµε; Χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις, ζάπλουτους βιοµήχανους και επιχειρηµατίες. Ναι ή όχι; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δεύτερον, να µειωθούν οι συντάξεις. Αυτή ήταν η γραµµή από
το 1990 και µετά. Από το 1992 άρχισε µε τον νόµο Σιούφα.
Τρίτον, να µειωθεί η εργοδοτική εισφορά. Πάµφτωχοι οι καηµένοι! Ακόµα και σε εφοπλιστές, ακόµα και σε επιχειρήσεις κερδοφόρες να µειώσουµε την εισφορά. Για ποιον λόγο; Για να
κάνουν την ανάπτυξη; Η δική τους η καπιταλιστική ανάπτυξη βασίζεται στη ληστρική εκµετάλλευση των εργαζοµένων, στην ένταση της εκµετάλλευσης. Έτσι βγαίνει το κέρδος. Δεν βγαίνει
από την καπατσοσύνη και την εξυπνάδα.
Τέταρτον, να ανοίξει ο δρόµος για την ιδιωτική ασφάλιση.
Ποιους εξυπηρετούν αυτά; Αυτές ήταν απαιτήσεις του κεφαλαίου. Διατυπώθηκαν στη Λευκή Βίβλο, που ήταν «µαύρη»,
«πίσσα» και όχι «ούτε µαύρη ούτε άσπρη» που έλεγε ο Συνασπισµός τότε. «Μαύρη», «κατάµαυρη»! Ήταν οι απαιτήσεις των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα, για να
µπορέσουν να έχουν πιο φθηνή εργατική δύναµη, για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν µεγαλύτερα κέρδη.
Αυτή την πολιτική, που είναι του κεφαλαίου, ποιος την υπηρέτησε; Όλοι σας! Και ας αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εξυπνάδες. Στην ίδια
στρατηγική γραµµή κινήθηκε. Διασφάλισε πολύ καλά µε τα
µέτρα που πήρε ακριβώς να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να πατήσει σε όλα τα προηγούµενα, για
να συνεχίσει και να ολοκληρώσει. Άρα κροκοδείλια δάκρυα είναι
τα περισσότερα. Ποιο ήταν το όχηµα; Η βιωσιµότητα.
Ο κ. Λοβέρδος είπε πριν ένα στοιχείο παγκόσµιο, ότι 12 τρισεκατοµµύρια είναι το έλλειµµα στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.
Πείτε µου, κυρίες και κύριοι, πόσα τρισεκατοµµύρια είναι παρκαρισµένα στα Κέιµαν και οπουδήποτε αλλού; Πόσα τρισεκατοµµύρια έχουν µία χούφτα άνθρωποι; Πέντε άνθρωποι έχουν όσο
πάνω από τον µισό πληθυσµό της γης. Και χρεοκοπούν τα συστήµατα; Από πού τα βγάζουν; Από εκεί τα βγάζουν. Αυτά δεν τα
παίρνετε υπ’ όψιν σας; Τι µετράτε και µας φέρνετε τέτοια στοιχεία;
Για να συνεχίσουµε: Ληστεία, κλοπή, κλέφτες του ιδρώτα των
εργαζοµένων όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί; Ληστεία των ταµείων.
Υπήρχε και πριν. Από το 1952 µέχρι το 1983 τα λεφτά που έβαζαν
οι εργαζόµενοι πού πήγαιναν; Άτοκα στην ΕΤΒΑ και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άτοκα! Πού δίνονταν; Στους «Μποδοσάκηδες» και όλους τους υπόλοιπους µε δανεικά και αγύριστα και µε
χαριστικούς όρους. Έτσι έγινε η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη.
Τι έβαλαν αυτοί; Ρωτήσατε ποτέ; 10%, 12%, άντε 14%. Και
αυτό «µαϊµού» ήταν. Τα άλλα ήταν δάνεια, ήταν τα τζάµπα δάνεια
από την τσέπη των εργαζοµένων και τα βουνά της Ελλάδας που
τα παραχώρησαν τζάµπα, για να φτιάξουν τα εργοστάσιά τους.
Μετά από αυτή τη ληστεία, συνεχίστηκαν οι επόµενες: Χρηµατιστήριο. 3,5 δισεκατοµµύρια. Τόσα δεν είναι; Πού πήγαν; Και
τότε, µάλιστα, ήσασταν όλοι, πλην «Λακεδαιµονίων», πλην ΚΚΕ,
και µάλιστα µας κάνατε και επίθεση ότι εµείς θέλουµε να έχουµε
παγωµένα και δεν τα χρησιµοποιούµε σε επενδυτικά στο χρηµατιστήριο που έχει άνοδο. Έτσι δεν ήταν τότε; Και µας κατηγορούσατε. Εµείς λέγαµε «όχι, εγγύηση από το δηµόσιο κ.λπ., όχι
στο χρηµατιστήριο, είναι τζόγος και θα χαθούν». Χάθηκαν 3,5 δι-
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σεκατοµµύρια. Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτά; Ήταν των εργαζόµενων; Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτά;
Δεύτερον. Πάµε στη κρίση, που ήρθε η «καταιγίδα».
PSI. Πόσα; 12 δισεκατοµµύρια και βάλε. Πού πήγαν αυτά;
Ήταν λεφτά των εργαζοµένων, των ταµείων; Ήταν αποκλειστικά
των εργαζοµένων, ούτε καν από κρατική χρηµατοδότηση. Ναι ή
όχι; Πού τα πήγατε και µιλάτε, θεοµπαίχτες, που λέει ο κόσµος;
Τα δώσατε στους τραπεζίτες, για ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες. Ναι ή όχι;
Εσείς της ελεύθερης οικονοµίας, όταν οι τραπεζίτες παίρνουν
δισεκατοµµύρια, γιατί δεν τα πληρώνουν και ο εργαζόµενος το
πληρώνει όταν δεν µπορεί να πληρώσει το δάνειό του; Εκεί τα
δώσατε και χωρίς τσίπα κυριολεκτικά βάλατε υπεύθυνους τους
εργαζόµενους ότι έπαιρναν µεγάλες συντάξεις.
Πόσα έφυγαν αυτά τα χρόνια των µνηµονίων από την τσέπη
του εργαζόµενου; Πάνω από 100 δισεκατοµµύρια! Δώστε τα
πίσω, για να δούµε: Είναι βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα ή δεν
είναι; Πάρτε από εκείνους που κολυµπάνε στον πλούτο, που
έχουν τα δισεκατοµµύρια, βάλτε φόρους. Αλλά πού; Τους δίνετε
και άλλα και απαλλαγές.
Είναι 5% τα καθαρά κέρδη, τα διανεµόµενα. Εδώ φαίνεται από
κάτι τέτοια το σύστηµα πόσο βάρβαρο είναι. 22% ο εργαζόµενος,
που έχει 9.000 ευρώ τον χρόνο εισόδηµα.
Τι κόπτεστε, λοιπόν, για βιωσιµότητα; Δώστε πίσω τα κλεµµένα.
Δεύτερον. Ποιος σας είπε ότι εσείς είχατε το δικαίωµα να κάνετε αυτό που κάνατε; 40% έως 50% µείωση των συντάξεων. Και
µιλάτε και από πάνω; Έπαιρνε ο άλλος 1.300 ευρώ συν δέκατη
τρίτη, δέκατη τέταρτη, έκανε προγραµµατισµό στη ζωή του για
το τι θα κάνει και ξαφνικά βρέθηκε µε τα µισά λεφτά και µιλάτε
και από πάνω;
Δικά τους δεν ήταν τα λεφτά; Δεν τα δούλεψαν; Με αίµα και
ιδρώτα. Παντού: Στην οικοδοµή, την οξυγονοκόλληση, τα ξενοδοχεία να υπηρετούν τους ζάπλουτους, στα κλωστοϋφαντουργία. Παντού! Αυτός ο ιδρώτας κλάπηκε και τους µειώνετε 50%
τις συντάξεις και καταργείτε δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη.
Κατάργηση της κατώτατης σύνταξης. Σε ένα βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ
–για να µην πω ονόµατα και ζητήσετε τον λόγο επί προσωπικούπού την πήγε την κατώτατη σύνταξη; Πείτε µου. Από 712 σε 403
ευρώ. Σε ένα βράδυ!
Μιλάτε και για δύο κόσµους, όπως είπαν ο κ. Ηγουµενίδης και
ο κ. Βρούτσης, που παίζει «µπαλάκι» µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι δύο
κόσµοι; Ένας κόσµος είστε στην υπηρεσία του κεφαλαίου και
του καπιταλισµού. Ποιοι δύο; Απλά, ο διαχειριστής είναι διαφορετικός. Άλλος το κάνει πιο άγρια, άλλος το κάνει πιο µαλακά.
Δύο κόσµοι είναι. Ναι. Είναι ο κόσµος του κεφαλαίου, που υποστηρίζετε όλοι και είναι και ο κόσµος της εργατικής τάξης, της
εργασίας, που στηρίζει το ΚΚΕ. Αυτοί είναι οι δύο κόσµοι, ουσιαστικά. Τον άλλον τον έχετε υπηρετήσει πιστά όλα αυτά τα χρόνια.
Κι έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση -και γίνεται και καυγάς εδώκαι λέει ότι πρώτη φορά δεν µειώνονται οι συντάξεις. Συγχαρητήρια! Αυτό κι αν είναι ξεφτίλα! Τους πήγατε από 1.200, 1.300,
1.500 στα 500, 400 και τώρα λέτε δεν µειώνονται αλλά αυξάνονται. Τι αυξάνετε δηλαδή; Ψίχουλα. Τριάντα χρόνια, ξαναλέµε, για
να πάρεις σύνταξη 600 ευρώ. Τριάντα ολόκληρα χρόνια. Τα είπαν
οι οµιλητές µας. Τα έκαναν φύλλο και φτερό όλα αυτά.
Εδώ, όµως, πρόκειται για τον κυνισµό και την προστυχιά του
συστήµατος. Έχει εξαντληθεί και το λεξιλόγιο. Και σας ρωτάω
εσάς της προόδου της κοινωνίας. Για πέστε µας, το 2020, µε την
έκρηξη της τεχνολογίας, µε όλα αυτά τα οποία γίνονται, της παραγωγικότητας της εργασίας κ.λπ., πώς γίνεται το εγγόνι να
παίρνει λιγότερη σύνταξη από τον παππού πριν από είκοσι και
τριάντα χρόνια;
Ξέρετε τι δείχνει αυτό; Αυτό είναι ένα δείγµα της θανατικής
καταδίκης του καπιταλιστικού συστήµατος, του αδιεξόδου και
της χρεοκοπίας, που το υπερασπίζεστε και λέτε µε µεγάλο κυνισµό και ωµά «όχι, θα πάρεις λιγότερα από τον παππού σου, που
ήταν σε άλλη εποχή και σε άλλες καταστάσεις». Μόνο αυτό το
παράδειγµα δείχνει ότι το σύστηµά σας είναι τελειωµένο ιστορικά. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το τελειώσει η εργατική τάξη.
Θα το τελειώσει κι επειδή έχει εµπειρία τώρα και από την επικιν-
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δυνότητα και από την οικοδόµηση του σοσιαλισµού, τώρα θα
σταθεί γερά στα πόδια της παντού.
Τώρα για το δεύτερο ζήτηµα. Τι είναι το σύστηµα που φέρνετε;
Είναι τριαξονικό. Πού εφαρµόστηκε πρώτα; Στη Χιλή. Σύστηµα
Πινοσέτ. Και ο δρόµος του Κατρούγκαλου τα ίδια. Ιδιωτικές εταιρείες πλέον, ιδιωτική ασφάλιση, σύνταξη ψίχουλα και ανταποδοτική, που θα βγαίνει µε µειωµένους συντελεστές και όλα τα
υπόλοιπα. Είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Υπάρχουν και
άλλα.
Τι λέτε τώρα; Με σαράντα χρόνια, µε 1.000 ευρώ τον µήνα, θα
του δώσετε και 100 ευρώ; Όπως λένε και στο χωριό µου, µην πω
τώρα τι έκανε η φοράδα στ’ αλώνι! Και δεν ντρέπεστε καθόλου;
Τι είναι; Ζητιάνοι είναι; Δουλεύει ο άλλος σαράντα χρόνια στο µεταλλείο. Πήγατε καµµιά φορά; Πήγατε στη ΛΑΡΚΟ; Πήγατε σε
τέτοιες επιχειρήσεις; Και θα του δώσετε ένα χιλιάρικο, αν του
δώσετε -που σαράντα χρόνια δεν αντέχει, βέβαια, εκεί- και περηφανεύεστε κι από πάνω, αντί να κρυφτείτε στο εξηκοστό
όγδοο υπόγειο; Πάτε να τα πείτε αυτά στους χώρους δουλειάς.
Πού να πατήσετε όµως; Τολµάτε; Βγάζετε και µε το ΣΕΒ και
όλους τους υπόλοιπους.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι οι εργαζόµενοι, πέρα κι έξω από το τι
ψηφίζουν και τι κάνουν, πρέπει να ενωθούν σε µία κοινωνική συµµαχία. Όλοι µαζί σήµερα να αναχαιτίσουν -και µπορούν να το κάνουν- την επίθεση που δέχονται και αυτή που θα δεχτούν, γιατί
δεν τελειώνει.
Και µιας και λέτε, κύριε Βρούτση, ότι «είναι βιώσιµο το δικό
µας σύστηµα», θα κάνω µία ερώτηση, χωρίς αντιπαράθεση.
Καλά, δεν ήταν βιώσιµο του Σιούφα; Έτσι έλεγε κι ο Σιούφας.
Δεν ήταν του Ρέππα; Θα σας φέρω τις εισηγητικές εκθέσεις και
τις οµιλίες. Είναι βιώσιµο το σύστηµα Λοβέρδου-Κουτρουµάνη
και του Βρούτση µετά και του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.. Όλοι έλεγαν: «Οι µεταρρυθµίσεις που κάνουµε, φέρνουν πλέον ένα βιώσιµο σύστηµα». Έφεραν ένα βιώσιµο σύστηµα για το κεφάλαιο και
πεθαµό για τους εργαζόµενους!
Τα συνδικάτα, λοιπόν, να συσπειρωθούν σε ταξική βάση. Να
βάλουν στο περιθώριο την ξεπουληµένη και εξαγορασµένη µειοψηφία που έχει κάτσει στο σβέρκο των εργαζοµένων στη ΓΣΕΕ
και που τη στηρίξατε όλη αυτή την πλειοψηφία και ο ΣΥΡΙΖΑ κι
ας κάνει τον καµπόσο και καταγγέλλει από το Βήµα. Σήµερα, να
ξέρετε, είναι ρυάκια που άρχισαν και κυλάνε. Αυτά θα γίνουν χείµαρροι και µετά ποτάµια και θα σαρώσουν την καπιταλιστική
βαρβαρότητα. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό!
Τέλος, καταθέτουµε ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους να αφήσουν στην άκρη τις
πολιτικές τους επιλογές και να παλέψουν για τη ζωή τους, για το
µέλλον τους, για τα παιδιά τους, τσακίζοντας και σπάζοντας αυτή
την πολιτική που τους στέλνει στη φτώχεια και τη δυστυχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Ο κ. Βολουδάκης έχει το λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώντας τον διάλογο γύρω από το ασφαλιστικό και
τον αντίλογο από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγε κανείς ότι δεν πέρασε µία µέρα από
τα χρόνια πριν από την κρίση. Κι όχι µόνο σαν να µην πέρασε µία
µέρα από τα χρόνια της κρίσης, αλλά σαν να µην αντιλαµβανόµαστε και µία πολύ βασική διαφορά που έχει το σήµερα από το
χθες. Το λέω και σε σχέση µε όσα είπε ο µόλις κατελθών από το
Βήµα κ. Παφίλης για τους παππούδες και τα εγγόνια κ.λπ..
Όταν ξεκίνησε στη χώρα αυτή το αναδιανεµητικό σύστηµα
στις συντάξεις, οι εργαζόµενοι ήταν πολύ περισσότεροι από τους
συνταξιούχους. Σήµερα ήδη συµβαίνει το αντίστροφο και οι δηµογραφικές εξελίξεις πάνε τα πράγµατα προς µια ακόµα χειρότερη κατάσταση. Πρέπει, λοιπόν, να µιλάµε εδώ σοβαρά, γιατί
είµαστε υπεύθυνοι απέναντι στο τι θα γίνει στο µέλλον και απέναντι σε επόµενες γενιές που βλέπουν αυτή την κατάσταση.
Την περίοδο την τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ ένα αίτηµα της κοινωνίας που ακουγόταν παντού ήταν να διορθωθούν οι στρεβλώσεις
του νόµου Κατρούγκαλου. Ο νόµος Κατρούγκαλου έφερε σε
τραγική θέση ένα από τα πιο παραγωγικά κοµµάτια της κοινω-
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νίας, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους αγρότες, στους οποίους έδωσε το µήνυµα ότι όσο
πιο πολύ δουλεύεις, όσο πιο πολύ παράγεις, τόσο περισσότερο
θα επιβαρύνεσαι δυσανάλογα προς αυτό που παράγεις. Σαν να
υπήρχε µία προσπάθεια να τιµωρηθεί η εργασία και η παραγωγή.
Αυτές τις στρεβλώσεις έρχεται τώρα ο νόµος που έφερε ο κ.
Βρούτσης και πράγµατι τις διορθώνει. Δίνει στους ελεύθερους
επαγγελµατίες τη δυνατότητα να επιλέξουν κατηγορία εισφορών, αποσυνδέει τις εισφορές τους από το εισόδηµα. Είχαν φτάσει οι ελεύθεροι επαγγελµατίες σε φόρους και εισφορές να
δίνουν πάνω από το 70% του συνολικού τους εισοδήµατος. Δεν
γίνονται αυτά σε καµµία χώρα. Το ίδιο και µε τους αγρότες, που
βρέθηκαν µπροστά σε µία πρωτοφανή κατάσταση, συνδέοντας
την παραγωγή τους και το εισόδηµά τους από την παραγωγή µε
τις εισφορές.
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τη φορολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν οδηγήσει σε συντριβή, πραγµατική, της µεσαίας
τάξης. Αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να διορθωθεί και διορθώνεται
σε πολύ µεγάλο βαθµό -και θα πω τι εννοώ- µε τον νόµο αυτό.
Τελειώνει εδώ και το παραµύθι του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε,
είναι µε τους πολλούς και οι άλλοι είναι µε τους λίγους. Δεν ξέρω
πώς ακριβώς διατυπώνεται αυτό το παραµύθι.
Εδώ έχουµε µία µεταρρύθµιση η οποία έρχεται χωρίς µείωση
των συντάξεων, µε µείωση των εισφορών και µε αύξηση, σε κάποιες περιπτώσεις, των συντάξεων, όπως συµβαίνει µε τις επικουρικές.
Έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και οδύρεται γι’ αυτό που ο ίδιος ονοµάζει δέκατη τρίτη σύνταξη -για την οικονοµία της κουβέντας θα
το πω κι εγώ έτσι, δεν µε απασχολεί αυτό- και παραπλανά τους
πολίτες κρύβοντας το εξής. Αυτό που δόθηκε την άνοιξη του
2019, λίγο πριν τις εκλογές, και που νοµοθετήθηκε πράγµατι να
δίνεται και τα επόµενα χρόνια, είχε ένα κόστος περίπου ένα δισεκατοµµύριο, για να µην µπλέκουµε στις λεπτοµέρειες.
Το ίδιο ποσό επανέρχεται µε τον νόµο αυτόν πιο δυναµικά, σαν
0,5% του ΑΕΠ, στο σύστηµα των συντάξεων, το ασφαλιστικό και
σε κοινωνικές παροχές. Δηλαδή, αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
φίλος του λαού, έδινε, το ίδιο έρχεται µε έναν άλλο τρόπο πάλι
στο ασφαλιστικό σύστηµα και µάλιστα για να λυθεί το πρόβληµα
που δηµιουργήθηκε µε τις µειώσεις των επικουρικών του νόµου
Κατρούγκαλου που το Σ.τ.Ε. έκρινε αντισυνταγµατικές.
Και αναρωτιέται κανείς: Τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς
που έχουµε τους συµφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται το Συµβούλιο της Επικρατείας και βάζει µία πρόσθετη δαπάνη της τάξης του ενός δισεκατοµµυρίου στο
δηµοσιονοµικό µας σύστηµα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει και ξέρει ότι
έχει νοµοθετήσει κι άλλο ένα δισεκατοµµύριο. Και έχει και τους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, το 3,5% του πλεονάσµατος που
συµφώνησε. Από πού θα έρχονταν τα χρήµατα αυτά; Ή θα συνέχιζε να δίνει αυτό που ονοµάζει δέκατη τρίτη σύνταξη ή θα ικανοποιούσε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ένα
από τα δύο. Και τα δύο δεν γίνονται.
Έρχεται ακόµα µε τον νόµο αυτό µία µείωση στις εισφορές
των µισθωτών κατά 0,9%. Είναι µέρος της συνολικής µείωσης
του 5%, που πρέπει να έρθει και ήταν στο αρχικό µας πρόγραµµα. Εδώ, όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και µία αδικία που
παραµένει και πρέπει να διορθωθεί. Γίνεται -αν θέλετε- και πιο
έντονη γιατί φαίνεται τι συνέβαινε. Στις εισφορές του κλάδου
υγείας έχουµε πλέον στους ελεύθερους επαγγελµατίες µε 55
ευρώ ή 66 ευρώ για τους περισσότερους, την ίδια στιγµή που
για τους µισθωτούς έχουµε 7% του εισοδήµατός τους. Αυτό είναι
άδικο, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να το διορθώσετε. Τα µόνιµα
υποζύγια του φορολογικού αλλά και του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα είναι οι µισθωτοί και δη του ιδιωτικού τοµέα.
Αυτό πρέπει να το δείτε.
Και πρέπει να το δείτε σε συνδυασµό και προς το γενικότερο
-αν θέλετε- πλαίσιο της βιωσιµότητας του συστήµατος. Πρέπει
να δηµιουργήσουµε συνθήκες ανάπτυξης. Και το ασφαλιστικό
πρέπει να συλλειτουργεί µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
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Λείπει ακόµα ο κεφαλαιοτικός πυλώνας. Ο τρίτος πυλώνας, το
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα είναι αυτό που θα διευκολύνει τις
συνθήκες ανάπτυξης. Πρώτον, γιατί δηµιουργεί σε όλες τις
χώρες που υπάρχει, ένα σύνολο κεφαλαίων τα οποία χρηµατοδοτούν την ανάπτυξη. Ειδικά σήµερα που οι τράπεζες βρίσκονται
στην κατάσταση που βρίσκονται, ο πυλώνας αυτός είναι σηµαντικός και απ’ αυτή την άποψη δεν έχει συζητηθεί επαρκώς.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι ο πυλώνας αυτός θα βοηθήσει και
από µία άλλη άποψη και είναι απαραίτητος και για έναν άλλο
λόγο. Έχουµε κάποιες υποθέσεις στο ασφαλιστικό για τον ρυθµό
µεγέθυνσης του εθνικού προϊόντος, οι οποίες είναι αυτές που
είναι. Δεν είδα την αντιπολίτευση να τις κρίνει αυτές, γιατί θέλει
να πει «φέρτε κι άλλα», σαν να µην έχει περάσει µία µέρα από
την κρίση του 2009. Αυτού του είδους οι προβλέψεις ειδικά όταν
φτάνουµε µέχρι το 2070, είναι πάντα στα ανθρώπινα συστήµατα
επισφαλείς. Πρέπει, λοιπόν, να βρούµε τρόπους να ενισχύσουµε
την κρατική χρηµατοδότηση, που δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη σε τόσο µεγάλο βάθος χρόνου, ειδικά µάλιστα όταν έχουµε
το δηµόσιο χρέος που από το 2032 και µετά ξαναγίνεται βαρύ
κάθε χρόνο µε τις τοκοχρεωλυτικές του δόσεις.
Αυτή η πλευρά του κεφαλαοποιητικού πυλώνα πρέπει να µπει
στη συζήτηση, γιατί είναι και απαραίτητη για τη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών. Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα οι νεότερες γενιές, οι εργαζόµενοι, οι νεότεροι συνταξιούχοι, αδικούνται για να
υποστηρίξουν το σύστηµα το οποίο κυρίως πληρώνει τις παλαιότερες γενιές. Αυτό δεν µπορεί να πάει µακριά, γιατί ο νεότερος
εργαζόµενος, ο νεότερος ασφαλισµένος αισθάνεται ότι πληρώνει χωρίς να πρόκειται να πάρει σύνταξη. Πρέπει αυτό να το
δούµε. Να το δείτε, κύριε Υπουργέ.
Και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι σε έναν από τους πίνακες
της αναλογιστικής µελέτης που καταθέσετε στη Βουλή αποτυπώνεται το δράµα της χώρας. Είµαστε σήµερα δέκα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες και η πρόβλεψη για το 2070, πάνω στην
οποία βασίζεται το σύστηµα αυτό, είναι ότι θα είµαστε οκτώµισι
εκατοµµύρια. Σχεδόν δύο εκατοµµύρια µειώνεται ο πληθυσµός
της χώρας.
Ό,τι υποθέσεις εργασίας κάνουµε, ό,τι προβλέψεις κάνουµε,
ό,τι προτάσεις πολιτικής κάνουµε, πρέπει να τις κάνουµε, έχοντας κατά νου αυτό, να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να αντιστρέψουµε αυτή την τάση αλλά και να διασφαλίσουµε ότι θα χτίσουµε
ένα σύστηµα που θα επιτρέπει στην πατρίδα µας να ζει κόντρα
σε αυτές συνθήκες που όλα αυτά τα χρόνια δηµιουργήθηκαν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είδα µία τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, κύριε Πρόεδρε, και θα ξεκινήσω απ’ αυτή,
γιατί αφορά ένα σηµαντικό θέµα αυθαιρεσίας και καταχρηστικής
πρακτικής του κράτους και συγκεκριµένα εν προκειµένω του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Θυµάστε τις αναδροµικές δηλώσεις που έγιναν σε σχέση µε
αναδροµικά που κατατέθηκαν στους λογαριασµούς συνταξιούχων. Αφορούσαν το 2013. Η χρήση αυτή τέλος του 2019 παραγράφηκε. Και επειδή παραγράφηκε, το Υπουργείου Οικονοµικών
προέβη στην εξής καταχρηστική πράξη. Χωρίς να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση από τον φορολογούµενο συνταξιούχο, µπήκε
µέσα το Υπουργείο Οικονοµικών ή η ΑΑΔΕ -δεν ξέρω, να µας τα
πει ο Υπουργός- έκανε τροποποιητική για λογαριασµό του συνταξιούχου και αυτόµατα απέκτησε το δικαίωµα να κάνει έλεγχο
στη χρονιά. Εάν δεν έκανε αυτό, φυσικά στις 31-12-19 θα είχαν
παραγραφεί όλα τα πρόστιµα και όλα όσα είχαν σχέση µε αυτή
την αναδροµική επιβολή φόρων και εισφορών.
Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί πραγµατικά εάν ήθελε να τηρήσει
τη νοµιµότητα το Υπουργείο Οικονοµικών έπρεπε να έχει κάνει
έλεγχο σε έναν-έναν τους συνταξιούχους και µε βάση τον έλεγχο
να κάνει ατοµική πράξη καταλογισµού τού επιπλέον φόρου για
να είναι νόµιµη.
Εντελώς καταχρηστικά, λοιπόν, προέβη σε αυτή την πρακτική,
η οποία δεν ξέρω τι θυµίζει. Δεν θέλω να πω ότι θυµίζει άλλες
εποχές. Θα πω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει.
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Και, βέβαια, έρχεται τώρα µε µία τροπολογία να τους πει ότι: παιδιά δεν θα σας βάλω να πληρώσετε αµέσως, αλλά τον Μάιο. Θα
πληρώσετε µέχρι τις 29 Μαΐου. Και ούτε να τους κάνει δόσεις ή
οτιδήποτε άλλο.
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέµα της πληρωµής των δόσεων. Είναι θέµα συµπεριφοράς του κράτους απέναντι στον πολίτη µε έναν τρόπο ο οποίος δεν αρµόζει σε ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος. Εάν, κύριοι, δεν µπορούσατε να κάνετε τη
δουλειά σας, δεν είχατε προλάβει να κάνετε τους ατοµικούς ελέγχους, να υποστείτε και τις συνέπειες για την απώλεια εισοδήµατος
από το κράτος. Όχι αναδροµικά να έρχεστε να νοµοθετείτε για να
καλύψετε τις καταχρηστικές, παράνοµες πρακτικές που κάνετε.
Και βέβαια θα υποστείτε τις συνέπειες, διότι αυτά θα φτάσουν στο
ακροατήριο. Δεν πρόκειται να σταµατήσουν. Ιδιαίτερα οι εφοριακοί που γνωρίζουν καλά -γιατί οι άλλοι δεν γνωρίζουν- το τι κάνατε,
νοµίζω ότι θα σας πάνε µέχρι τέλους στα δικαστήρια.
Έγινε πολλή συζήτηση εδώ για κόσµους, πρώτος, δεύτερος,
τρίτος, τέταρτος, κόσµος. Και ακούω, βέβαια, και τους συντρόφους από το ΚΚΕ, οι οποίοι όταν παρέρχονται τα χρόνια, οι δεκαετίες, έρχονται εκ των υστέρων να υποστηρίξουν πολιτικές του
ΠΑΣΟΚ. Καλός -λέει- ο νόµος του ΠΑΣΟΚ του 1983 που έβαζε
τα λεφτά των ασφαλιστικών ταµείων µε τόκο. Το είπε τώρα. Τότε
δεν το είχε ψηφίσει. Έρχεται, λοιπόν, εκ των υστέρων να πει ότι
καλός ο νόµος Ρέππα ή καλός ο ν.3863. Δεν ήταν αυτός που θέλαµε, αλλά καλός ήταν και είναι χειρότερος αυτός. Και γιατί δεν
τον στηρίξατε τότε;
Ερχόµαστε, λοιπόν, να κάνουµε µια συζήτηση πραγµατικά µε
απαίτηση ειλικρίνειας απ’ όλους. Απαιτείται ειλικρίνεια. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο που λειτουργεί µέσα στον ενιαίο, στον
έναν κόσµο που υπάρχουµε όλοι -ένας κόσµος υπάρχει, ούτε
δύο ούτε τρεις- είναι το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγµή. Γι’
αυτό άλλωστε όλοι θέλουν να απολαύσουν αυτό το ευρωπαϊκό
κοινωνικό µοντέλο. Γι’ αυτό άλλωστε έχουµε τις µετακινήσεις των
πληθυσµών προς την Ευρώπη. Γι’ αυτό άλλωστε έχουµε και µία
µεγάλη αγωνία αν µέσα στα πλαίσια της αντιµετώπισης των οικονοµικών κρίσεων και των προβληµάτων, καταφέρουµε να διατηρήσουµε αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Και αυτή
συζήτηση αφορά και την Ευρώπη και την κάθε χώρα χωριστά.
Ποιες αντιλήψεις υπάρχουν για τη στήριξη αυτού του µοντέλου και την ενίσχυσή του;
Υπάρχει µια αντίληψη που λέει: «Μην το αγγίζετε -εκφράστηκεκαι όπου φτάσεις». Μακάρι να πέσει στον γκρεµό.
Υπάρχει µια άλλη αντίληψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος,
η οποία εφαρµόστηκε στην Ελλάδα και από τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει:
«Κόβω κοινωνικές παροχές». Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι βάζει και υψηλότατους φόρους και όπου βγάλει αυτή η ιστορία τον κάθε επαγγελµατία, τον κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για να επιβιώσει,
αλλά ταυτόχρονα θέλει βεβαίως και ένα ασφαλές κοινωνικοασφαλές σύστηµα.
Υπάρχει και µια αντίληψη που λέει ότι µπορούµε και µέσα από
την ανάπτυξη αλλά και µε συγκεκριµένες πολιτικές να ενισχύσουµε και να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος, το οποίο πρέπει να είναι δίκαιο και για τους ασφαλισµένους, αυτούς που πληρώνουν εισφορές, αλλά και γι’ αυτούς που πρέπει να απολαµβάνουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Δεν
πρέπει να πνίγονται αυτοί που πληρώνουν εισφορές. Δεν πρέπει
να παίρνουν συντάξεις πείνας αυτοί που πλήρωσαν χρόνια για
να έχουν ένα αποκούµπι όταν φτάσουν στην τρίτη ηλικία.
Πώς γίνεται αυτό; Μα, το κάνουµε πράξη µε τον ν.3863. Με
την εµπειρία της κρίσης, µε την ανάγκη διορθώσεων που έπρεπε
να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν, αλλά και µε ισχυρό κανόνα την
κοινωνική δικαιοσύνη φτιάξαµε τον ν.3863, ο οποίος ήταν πράγµατι µια απάντηση και στην κρίση αλλά και στην ανάγκη µεταρρύθµισης και ενίσχυσης της βιωσιµότητας ενός δίκαιου
ασφαλιστικού συστήµατος.
Ταυτόχρονα, ξαναβάλαµε στο τραπέζι την τριµερή χρηµατοδότηση, όχι από τη φορολογία, όµως, ή την υπερφορολόγηση
των πολιτών, όπως ήταν τα προηγούµενα χρόνια. Γιατί αυτό ήταν
µια στρέβλωση. Δίναµε συντάξεις από τη φορολόγηση του εργαζόµενου, του βιοτέχνη, του βιοπαλαιστή, όλων. Βάλαµε την
τριµερή χρηµατοδότηση µε διαφορετική πλέον διάσταση. Ποια
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ήταν αυτή η διαφορετική διάσταση; Μα, ο νόµος για το Ταµείο
Αλληλεγγύης Γενεών.
Πρώτο στοιχείο, η ανάπτυξη δίνει έναν κοινωνικοασφαλιστικό
χώρο, ο οποίος ενισχύει στο πλαίσιο της τριµερούς χρηµατοδότησης το ασφαλιστικό σύστηµα. Και µιλήσαµε για τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι θα είχαν αποδώσει ήδη καρπούς, εάν δεν
υπήρχε η αναστολή. Θυµάστε το πρώτο εξάµηνο του ΣΥΡΙΖΑ και
την αναστολή όλων των διαδικασιών που είχαν να κάνουν µε την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Αρκεί αυτό; Όχι, βεβαίως, γι’
αυτό έχουµε µελετήσει, αξιολογήσει και επεξεργαστεί τη σύγχρονη πρόταση για τριµερή χρηµατοδότηση µε την αξιοποίηση
των πόρων του 50% από το Υπερταµείο, αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας για την ανάπτυξη και το κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα.
Πρέπει να αλλάξει -προϋπόθεση- η ξένη διοίκηση, να ανατραπεί αυτή η επαίσχυντη συµφωνία για τη χώρα, η υπογραφή αυτή
του κ. Τσίπρα για εκατό χρόνια παραχώρηση της δηµόσιας περιουσίας µέσα από το Υπερταµείο. Ήταν επαίσχυντη και συνεχίζει να ακολουθεί ένα κόµµα και ένα πρώην Πρωθυπουργό που
το υπέγραψε. Οφείλουµε να το ανατρέψουµε, όχι για κανέναν
άλλον λόγο, αλλά γιατί είναι εθνική ανάγκη η δηµόσια περιουσία
να περάσει υπό ελληνική διοίκηση και βεβαίως να αξιοποιηθεί για
το δηµόσιο συµφέρον, για την ανάπτυξη, για νέες δουλειές και
για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Αυτή είναι η σύγχρονη
πρότασή µας για τη τριµερή χρηµατοδότηση.
Εδώ θέλουµε να µας απαντήσει ο κ. Παφίλης που µίλησε για
τη τριµερή χρηµατοδότηση γενικά και αόριστα. Για τις συγκεκριµένες προτάσεις που έχουµε καταθέσει, συµφωνεί; Παράλληλα
καταθέσαµε τέσσερις, πέντε συµβολικές, σηµαντικές προτάσεις
σε σχέση µε το νοµοσχέδιο. Πρώτη πρόταση: Επαναχορήγηση
κανονικής δέκατης τρίτης σύνταξης µέσα από τον ΕΦΚΑ. Ναι,
έχουν ωριµάσει οι συνθήκες. Μπορεί -και είναι βιώσιµο το σύστηµα- να περπατήσει αυτή η αποκατάσταση της ακραίας κοινωνικής αδικίας σε σχέση µε τους ασφαλισµένους συνταξιούχους.
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα: Θεσµοθετήθηκε συνταγµατικά
και δεν αφορά το επίδοµα, όπως κακώς βάλανε στον τελευταίο
νόµο. Το ελάχιστο εγγυηµένο -λέει- εισόδηµα του Συντάγµατος -η
πρόβλεψη- είναι το επίδοµα που είναι για την ακραία φτώχεια. Όχι,
κύριοι, αφορά όλους τους πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα και
αφορά τους χαµηλοσυνταξιούχους. Νέο ΕΚΑΣ, λοιπόν, για να υλοποιηθεί η επιταγή του Συντάγµατος για ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τους µικροσυνταξιούχους. Κατώτερη σύνταξη:
Καταργήθηκε σε µια βραδιά, όπως ειπώθηκε προηγουµένως, µε
την υπογραφή του κ. Χαϊκάλη. Τον θυµάστε; Με αυτή την υπουργική απόφαση έγινε. Τον έβαλαν Υφυπουργό, να υπογράψει εκείνη
την υπουργική απόφαση κατ’ εντολήν, βεβαίως, για να προχωρήσει.
Κατάργηση του µηχανισµό για την αύξηση των ορίων ηλικίας,
ο οποίος είχε νόηµα όταν ήταν χαµηλότερα τα όρια ηλικίας, όταν
ήταν εξήντα δύο, εξήντα τρία, εξήντα πέντε, για να ρυθµιστεί.
Τώρα που έχει πάει εξήντα επτά, δεν έχει κανένα νόηµα. Πρέπει
να καταργηθεί.
Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα επικουρικά ταµεία ή εάν επιµένετε στην ενοποίηση που θέλετε να κάντε, το έξι
να γίνει τέσσερα. Έχουµε καταθέσει -δεκατέσσερις νοµίζω- προτάσεις που ρυθµίζουν θέµατα και αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα. Λόγω χρόνου δεν τις αναφέρω.
Κλείνοντας, υπήρχε ανάγκη πράγµατι να ανατραπεί αυτό το
αίσχος του λεγόµενου νόµου Κατρούγκαλου. Εδώ πρέπει να
πούµε καθαρά ότι η Κυβέρνηση προεκλογικά συµφωνούσε µαζί
µας σε αυτό. Ήρθε και κράτησε και την καρδιά και το πνεύµα
του νόµου Κατρούγκαλου. Έκανε επιδιορθώσεις, κυρίως όσον
αφορά τις εισφορές τις οποίες σε σηµαντικό βαθµό συµφωνούµε
γι’ αυτό το κοµµάτι, αλλά δεν άγγιξε τον σκληρό πυρήνα του
νόµου. Γι’ αυτό χρειάζεται µια πραγµατική µεταρρύθµιση στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα για ένα βιώσιµο σύστηµα που οι εισφορές του δεν θα πνίγουν τους νέους ανθρώπους που
αγωνίζονται, δουλεύουν και πρέπει να συνεισφέρουν, αλλά ταυτόχρονα θα δίνει αξιοπρεπείς συντάξεις στους συνταξιούχους,
σε όλους τους ανθρώπους µε διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Κιλκίς.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουτσικάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κύριε Κεγκέρογλου, η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που φέρνει το ασφαλιστικό αυτό είναι η προστασία των πολιτών και όχι η αύξηση των
κρατικών εσόδων, που αποσκοπούσε η προηγούµενη ασφαλιστική µεταρρύθµιση που είχε κάνει ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.
Το ασφαλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να είναι φορολογικό, κυρίες και κύριοι. Κι όµως εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν µείνατε µόνο σε
αυτό αλλά επιβάλλατε και δεκάδες νέους φόρους, οι οποίοι κυριολεκτικά διέλυσαν τη µεσαία τάξη. Φτιάξατε ένα ασφαλιστικό
που στην πραγµατικότητα είναι φορολογικό, γιατί όπως οι φόροι
έτσι και οι εισφορές έγιναν ποσοστό επί των εισοδηµάτων, ποσοστά που πολλές φορές πλησίαζαν και το 40% ακόµα. Ναι, καλά
ακούσατε, το 40% του εισοδήµατος µόνο για ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, µαζί µε τους φόρους και τις άλλες υποχρεώσεις
ο πολίτης έφτανε να δίνει το 70% µε 80% του εισοδήµατος του
στο κράτος, χωρίς καµµία ανταποδοτικότητα, χωρίς καµµία δηµόσια υγεία.
Αυτό, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, δεν είναι κοινωνική
προστασία, δεν είναι ούτε φορολογική πολιτική. Είναι δήµευση
της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Και σας ρωτώ: Τι παροχές
έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες σε αντάλλαγµα για όλα αυτά;
Ήρθε προεκλογικά και βάπτισε το κοινωνικό µέρισµα, δέκατη
τρίτη σύνταξη, µήπως την τελευταία στιγµή υφαρπάξει την ψήφο
των συνταξιούχων.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κοροϊδεύουµε τους
συνταξιούχους. Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι το πρώτο που µετά από δώδεκα χρόνια δεν επιβάλει
καµµία µείωση στις συντάξεις. Και όχι µόνο αυτό, αλλά προβλέπουµε και σηµαντικές αυξήσεις για όσους έχουν ασφαλιστεί για
περισσότερο από τριάντα χρόνια. Δεν κοροϊδεύουµε τους ασφαλισµένους βαφτίζοντας το κρέας “ψάρι”, παρουσιάζοντας τη δήµευση των εισοδηµάτων ως ελάφρυνση, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σεβόµαστε το εισόδηµα των πολιτών, ενθαρρύνουµε και την επιχειρηµατικότητα. Γι’ αυτό και αποσυνδέουµε τις ασφαλιστικές εισφορές, τόσο από το εισόδηµα όσο και από τα έτη στο
επάγγελµα, ώστε να µπορεί ο καθένας να επιλέγει ελεύθερα
ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις
προσδοκίες του, ώστε να µη φοβάται να δηλώσει όλα του τα εισοδήµατα για να αποφύγει να πληρώσει τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.
Συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, εσείς ψηφίσατε ένα ασφαλιστικό που ενθάρρυνε τη φοροδιαφυγή. Το γνωρίζατε και το κάνατε συνειδητά. Αυτό, όµως, δεν είναι κράτος δικαίου. Σήµερα
αποσυνδέοντας τις εισφορές από το εισόδηµα ενισχύουµε τη
φορολογική συνείδηση των Ελλήνων. Και το πιο σηµαντικό είναι
ότι δίνουµε µεγάλη ανάσα στους επαγγελµατίες για να αναπτυχθεί επιτέλους η επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα του µέλλοντος πρέπει
να στηριχθεί πρώτα από όλα στη νέα γενιά, για να µπορέσουν οι
νέοι να µείνουν και να διαπρέψουν εδώ. Για να επιστρέψουν όλοι
όσοι έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Εµείς όταν λέµε χαµηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, το εννοούµε, χωρίς αστερίσκους,
χωρίς αναδροµική επιβάρυνση. Στηρίζουµε τους νέους επαγγελµατίες στην πράξη. Να µπορέσουν να αυξήσουν το εισόδηµά
τους. Να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και οι ίδιοι.
Δεν µένουµε όµως µόνο σε αυτό. Δίνουµε τέλος στις αδικίες
του προηγούµενου συστήµατος. Τέλος στις διπλές εισφορές για
τα µπλοκάκια όταν ο ελεύθερος επαγγελµατίας είναι και µισθω-
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τός. Τέλος στον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για το εφάπαξ.
Τέλος στην εισφορά των ατόµων µε αναπηρία υπέρ ΕΟΠΥΥ. Στηρίζουµε τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους. Για τους
µισθωτούς µεν θα αρκούν πενήντα µέρες εργασίας για ασφαλιστική και υγειονοµική κάλυψη αντί εβδοµήντα πέντε ηµερών που
είχατε επιβάλει εσείς οι δήθεν ανθρωπιστές. Για τους µη µισθωτούς θα αρκούν δύο µήνες ασφάλισης αντί για τρεις µήνες που
ισχύει σήµερα. Για τη θεµελίωση του δικαιώµατος σύνταξης θα
αρκούν χίλιες µέρες αντί για χίλιες πεντακόσιες που ισχύει έως
σήµερα.
Στηρίζουµε και τους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν
να εργάζονται. Σε αυτούς οι συντάξεις θα καταβάλλονται πλέον
µειωµένες κατά 30% και όχι κατά 60% που ισχύει σήµερα. Το πιο
σηµαντικό είναι ότι επαναφέρουµε για τις εργαζόµενες µητέρες
την έκπτωση 50% στις ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι ενισχύουµε
τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Έτσι δίνουµε ένα ακόµα κίνητρο στις γυναίκες που έχουν ή σκέφτονται να κάνουν παιδιά.
Πάµε τώρα στον περιβόητο ΕΦΚΑ. Παραλάβαµε έναν ΕΦΚΑ
στο απόλυτο χάος. Ακόµα και σήµερα χιλιάδες ασφαλισµένοι θέλουν να ενταχθούν στις εκατόν είκοσι δόσεις και είναι στην αναµονή γιατί οι οφειλές τους δεν υπήρχαν καν σε ηλεκτρονική
µορφή. Παραλάβαµε ένα ΕΤΕΑΕΠ που επί δύο χρόνια δεν επέβαλλε νόµιµες εισφορές. Αυτό το µπάχαλο, επιτέλους τελειώνει.
Με τον νέο ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ δίνουµε τέλος στην ταλαιπωρία
των πολιτών. Από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών θα ωφεληθούν όλοι. Οι ασφαλισµένοι από την άµεση ηλεκτρονική λήψη βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και οι συνταξιούχοι από την
επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων. Σήµερα για την απονοµή της κύριας και της επικουρικής σύνταξης αλλά και το εφάπαξ χρειάζονται τρεις διαφορετικοί υπάλληλοι από τρεις
διαφορετικές υπηρεσίες. Με τον νέο ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ δίνουµε
τέλος στις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνοδεύεται
από µία ολοκληρωµένη αναλογιστική µελέτη. Και, µάλιστα, µια
αναλογιστική µελέτη που επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του συστήµατος για τα επόµενα πενήντα χρόνια. Για µας το ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να είναι δίκαιο, βιώσιµο και σταθερό και
να µη χρειάζεται συνέχεια αλλαγές και αναµορφώσεις. Βιώσιµο
δεν σηµαίνει µόνο χρήµατα στα ταµεία. Βιώσιµο σηµαίνει και λογικές ασφαλιστικές εισφορές που µπορεί να σηκώσει ο καθένας,
χωρίς να απειλείται το εισόδηµά του, χωρίς να επηρεάζεται η
επαγγελµατική του δραστηριότητα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να είναι βιώσιµες και για τις
επιχειρήσεις. Πιστεύουµε σε ένα ασφαλιστικό µε αναπτυξιακό
και κοινωνικό πρόσηµο. Αυτή είναι η πολιτική µας. Όχι πολιτική
για λίγους. Πολιτική για όλους. Κι αυτό ακριβώς είναι που δεν
σας αρέσει, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όποτε πάµε να κάνουµε κάτι καλό για τη χώρα, εσείς ξεσηκώνεστε και χαλάτε τον
κόσµο. Ζείτε σε έναν δικό σας κόσµο. Δεν µπορείτε να αποδεχτείτε ότι η Ελλάδα επιτέλους αλλάζει. Δεν µπορείτε αποδεχθείτε
ότι επιτέλους πάµε µπροστά µε το βλέµµα στραµµένο σε ένα καλύτερο µέλλον για όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Μπουτσικάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, µε ανοχή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ενηµερώσω ότι άνοιξε
σήµερα η ηλεκτρονική εφαρµογή της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια
ρύθµιση των είκοσι τεσσάρων και σαράντα οκτώ δόσεων για τις
οφειλές προς την εφορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό έχει µεταρρυθµιστικό πρόσηµο. Έρχεται να καταστήσει παρελθόν τον νόµο Κατρούγκαλου που ουσιαστικά προσέδωσε στις
ασφαλιστικές εισφορές φοροεισπρακτικό χαρακτήρα. Είναι το
πρώτο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό που συνδέεται µε αναλογιστική µελέτη που επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2070. Κυρίως, όµως, είναι το πρώτο
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νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό που δεν περιέχει µειώσεις στις
συντάξεις. Αντίθετα υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
Φέρνει σηµαντικές αλλαγές όπως η κατάργηση της σύνδεσης
των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα που ήταν µία ακραία
επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης, µια επιλογή ενταγµένη
στον παραλογισµό της υπερφορολόγησης.
Με αυτό το νοµοσχέδιο παρέχεται το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες,
αγρότες και αυτοαπασχολούµενους και πλήρης αποσύνδεση των
ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδηµα.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που µε βάση το περιεχόµενό της µπορεί να συγκεντρώσει την ευρεία συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Το πρώτο άρθρο της τροπολογίας αναφέρει ότι οφειλές από
πράξεις διοικητικού προσδιορισµού του φόρου που εκδόθηκαν
µέχρι τις 31-12-2019 και µε βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή
της η φορολογική διοίκηση για αποδοχές που εισπράχτηκαν αναδροµικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσµες στις 29
Μαΐου αντί στις 28 Φεβρουαρίου 2020.
Είναι µια τροπολογία που αντιµετωπίζει ένα υπαρκτό πρόβληµα. Πράγµατι µετά από διασταυρώσεις που έγιναν από τη φορολογική διοίκηση προέκυψε το εξής πρόβληµα. Ένα µεγάλο
ποσοστό αναδροµικών συντάξεων εισπράχτηκαν το έτος 2013
από τους δικαιούχους, οι οποίοι όµως δεν συµπεριέλαβαν τα
συγκεκριµένα ποσά στη φορολογική τους δήλωση. Για τον λόγο
αυτόν η ΑΑΔΕ µετά από διασταυρώσεις προέβη στην έκδοση
πράξεων διοικητικού προσδιορισµού του φόρου για αυτές τις περιπτώσεις. Μεταξύ των εκκαθαρίσεων που έγιναν προέκυψαν και
ορισµένες πράξεις προσδιορισµού φόρου που εκδόθηκαν παρά
το γεγονός ότι τα εισοδήµατα αυτά είχαν συµπεριληφθεί από
τους φορολογούµενους µε δηλώσεις που είχαν υποβάλει. Αυτονόητα τέτοιες περιπτώσεις θα διορθωθούν από τη φορολογική
διοίκηση.
Το ζητούµενο όµως είναι τέτοια λάθη να διορθωθούν µε µία
άµεση διαδικασία που θα διευκολύνει τον πολίτη. Και η λύση θα
δοθεί µε την κατάθεση νοµοθετικής ρύθµισης που θα αφορά στο
κανονιστικό πλαίσιο του κώδικα φορολογικής διαδικασίας σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που έρχεται προς ψήφιση τις επόµενες ηµέρες. Εισάγουµε συνεπώς µια συνολική
λύση για τη διευκόλυνση του πολίτη και προβλέπουµε ότι η λύση
αυτή θα εφαρµοστεί και στην περίπτωση των αναδροµικών.
Μέσω της νέας διαδικασίας θα αντιµετωπιστεί µία ακόµη κατηγορία περιπτώσεων. Αφορά τους συµπολίτες µας που έλαβαν
την πρώτη τους σύνταξη καθυστερηµένα, σε χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν που ανάγονται τα σχετικά ποσά. Η νέα διαδικασία θα δώσει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να
προβεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν ήδη σε διορθωτική
παρέµβαση µε βάση τα στοιχεία που θα προσκοµιστούν στις αρµόδιες ΔΟΥ για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των σχετικών
ποσών στην χρήση, στην οποία πράγµατι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.
Τέλος, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µε νοµοθετική µας πρωτοβουλία θα µειωθούν σηµαντικά οι επιβαλλόµενες προσαυξήσεις
στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερηµένα την πρώτη τους
σύνταξη για τα µη δηλωθέντα αναδροµικά τους και εξετάζεται το
ενδεχόµενο να µην επιβληθούν τα σχετικά πρόστιµα.
Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται ότι οι
τιµές της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του άνθρακα των οχηµάτων για τον υπολογισµό του τέλους ταξινόµησης θα εξακολουθούν να λαµβάνονται υπ’ όψιν µε βάση την τυποποιηµένη
διαδικασία δοκιµών του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του 2020. Γιατί από την 1η Ιανουαρίου
2021, θα λαµβάνονται υπ’ όψιν οι τιµές της εκπεµπόµενης µάζας
διοξειδίου του άνθρακα των οχηµάτων, σύµφωνα µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων,
από την οποία προκύπτουν νέες και προσαυξηµένες τιµές σε
σχέση µε την προηγούµενη µέθοδο του νέου ευρωπαϊκού κύκλου
οδήγησης. Η προηγούµενη µέθοδος στηρίζεται σε εργαστηριακές συνθήκες, ενώ η νέα µέθοδος υπολογίζει τους µε βάση τις
πραγµατικές συνθήκες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως όλοι γνωρίζετε, η τιµή της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει και κυρίως
διαµορφώνει το τέλος ταξινόµησης και σε κάποιες περιπτώσεις
τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. Αν η νέα µέθοδος
εφαρµοστεί χωρίς προσαρµογή των αντίστοιχων κλιµάκων διοξειδίου του άνθρακα, που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
του τέλους ταξινόµησης, αλλά και των τελών κυκλοφορίας -για
κάποια αυτοκίνητα- θα οδηγήσει σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις
των καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινοµούνται από την 1η
Μαρτίου του 2020.
Με την τροπολογία δίνεται παράταση στη χρήση της προηγούµενης µεθόδου έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2020. Με τον τρόπο
αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στο τέλος ταξινόµησης ή και στα τέλη κυκλοφορίας για οχήµατα που θα ταξινοµηθούν εντός του 2020. Παράλληλα, µε την παράταση που
δίνεται, θα υπάρξει και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαµόρφωση µιας µεθόδου αντιστοίχισης των τιµών του διοξειδίου του
άνθρακα, όπως προκύπτουν από τις δύο µεθόδους, προκειµένου
να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στις τιµές, αλλά και
στα τέλη των αυτοκινήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω οι εύλογες αυτές ρυθµίσεις να συναντήσουν ευρεία συναίνεση και να ψηφιστούν από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θεωρώ, όµως, ότι και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί όχι µε όρους στείρας κοµµατικής κριτικής αλλά µε όρους µέλλοντος. Γιατί,
πράγµατι, µε τις προβλέψεις που περιλαµβάνονται σε αυτό και
µε την αναλογιστική µελέτη διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος για πενήντα χρόνια.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν κάνει διαχείριση,
υλοποιεί βαθιές και τολµηρές µεταρρυθµίσεις. Προχωρά σε µεγάλες αλλαγές, δίνει λύσεις σε προβλήµατα που έρχονται από
το παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη
φορά µετά από πολλά χρόνια στη σύγχρονη κοινοβουλευτική
ιστορία της χώρας µας έρχεται η ελληνική πολιτεία να αντιµετωπίσει µέσα από µια τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία το καίριο
ζήτηµα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Ένα σύστηµα
που διαχρονικά αποτέλεσε αντικείµενο διεκδικήσεων κοµµατικής
αντιπαράθεσης αλλά και διαρκών αλλαγών από τα πρώτα χρόνια
της θέσπισής του. Ένα σύστηµα που υπήρξε πολύπλοκο, αναποτελεσµατικό και άδικο για πολλούς από τους συµπολίτες µας.
Ένα σύστηµα που είχε φτάσει κατά γενική οµολογία στα όριά
του, στα όρια αντοχής της ελληνικής οικονοµίας, στα όρια αντοχής της ελληνικής κοινωνίας.
Μπροστά σε αυτή την πραγµατικότητα η παράταξη της Νέας
Δηµοκρατίας τοποθετήθηκε προεκλογικά µε πολύ ξεκάθαρο
τρόπο για την αναγκαιότητα να δηµιουργηθεί ένα νέο, καινοτόµο
και βιώσιµο ασφαλιστικό, που θα προασπίζει τα συµφέροντα των
ασφαλισµένων και θα κατοχυρώνει τα δικαιώµατα των επόµενων
γενιών εργαζοµένων της χώρας. Ένα νέο ασφαλιστικό, που θα
κάνει και πάλι όλους τους Έλληνες να πιστέψουν στο δηµόσιο
αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης. Διότι αυτό που µας ζητούν οι
πολίτες είναι να µπορούν να γνωρίζουν ότι οι εισφορές τους δεν
θα πάνε χαµένες και ότι στο τέλος του ασφαλιστικού βίου θα
µπορέσουν να λάβουν µια σύνταξη που θα τους επιτρέψει να ζήσουν µε αξιοπρέπεια.
Γνωρίζετε καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ως αξιωµατική αντιπολίτευση τότε ασκήσαµε σκληρή κριτική στα προβλήµατα και στα αδιέξοδα που δηµιούργησε ο νόµος Κατρούγκαλου
σε όλους τους ασφαλισµένους της χώρας µε συντελεστές αναπλήρωσης που δεν ανταπέδιδαν δίκαια τις καταβαλλόµενες εισφορές. Ένας νόµος που δηµιούργησε αντικίνητρα για
παραµονή σε αυτό το σύστηµα, ενώ ταυτόχρονα εξόντωνε και
τιµωρούσε κάθε τι δηµιουργικό. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους ένα
εκατοµµύριο τετρακόσιους σαράντα χιλιάδες ελεύθερους επαγ-
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γελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες ο νόµος Κατρούγκαλου επέφερε ολέθρια αποτελέσµατα. Επέβαλε συνειδητά δυσβάσταχτες εισφορές σε επιστήµονες και ελεύθερους
επαγγελµατίες, γονατίζοντας και αποθαρρύνοντας ό,τι πιο παραγωγικό και δηµιουργικό τµήµα της ελληνικής οικονοµίας, ενισχύοντας παράλληλα την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα πρόταση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έχει µια τελείως διαφορετική
φιλοσοφία. Στόχος µας είναι η µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή
στα πρότυπα όλων των ανεπτυγµένων χωρών. Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούµε στην ευρεία οργανωτική και διοικητική
ενοποίηση, µέσα από τη δηµιουργία για πρώτη φορά ενός εθνικού φορέα ασφάλισης, διατηρώντας ωστόσο τη λογιστική αυτοτέλεια των επιµέρους κλάδων, δηλαδή της κύριας σύνταξης, της
επικουρικής ασφάλισης και της εφάπαξ παροχής. Με τον τρόπο
αυτόν, εξασφαλίζουµε αποτελεσµατικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά στην
ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας η ψηφιακή
σύνταξη, που αποτελεί µια ευρηµατική καινοτοµία και µεταρρύθµιση. Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που και η ψηφιακή σύνταξη
υλοποιείται από τη δική µας διακυβέρνηση, δίνοντας έτσι λύση
στην παθογένεια τού πάνω από ένα εκατοµµύριο εκκρεµών συντάξεων που µας κληροδότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Στόχος όµως είναι να αποκαταστήσουµε παράλληλα τη δικαιοσύνη για όσους έχουν εργαστεί περισσότερο και να ενισχύσουµε
την ανταποδοτικότητα των συντάξεων, αντιµετωπίζοντας τις διαχρονικές παθογένειες τους χθες. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούµε την παρούσα µεταρρυθµιστική µας πρωτοβουλία, µε
βάση το τρίπτυχο της απλότητας, της ευελιξίας και της ελευθερίας επιλογής.
Το νέο, λοιπόν, ασφαλιστικό µας σύστηµα είναι πιο απλό από
ποτέ. Ένα σύστηµα που προχωρά στην πλήρη αποσύνδεση από
τα χρόνια ασφάλισης και τις γνωστές κλάσεις του παρελθόντος,
στην πλήρη αποσύνδεση από το εισόδηµα, αποσυνδέοντας το
ασφαλιστικό από το φορολογικό, στην αποσύνδεση από την αύξηση του κατώτατου µισθού, τη στιγµή που οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα, όπως και
στην καθολική διεύρυνση της ειδικής πρόνοιας και στην ευνοϊκή
µεταχείριση σε όλους τους νεοεισερχόµενους στην παραγωγική
διαδικασία.
Εφεξής η συγκεκριµένη πρόβλεψη δεν ισχύει µόνο για τους
νέους ιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, µέσω των χαµηλών εισφορών, τα πέντε πρώτα χρόνια
έναρξης του εργασιακού τους βίου. Πλέον, ένας ελεύθερος
επαγγελµατίας δεν θα υποχρεώνεται από τον νέο νόµο να επιστρέφει τη διαφορά των µειωµένων εισφορών και αυτή είναι µια
ακόµα µεγάλη διαφορά σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο. Ως
παράταξη πιστεύουµε βαθιά στη νέα γενιά επιστηµόνων και γνωρίζουµε καλά ότι µόνο εφόσον στηρίξουµε έµπρακτα τους νέους
επαγγελµατίες και επιστήµονες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια εισόδου στην αγορά εργασίας, θα καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε
ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναµικό, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η οικονοµική ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Γνωρίζουµε καλά ότι µόνο εφόσον στηρίξουµε τη νέα γενιά εργαζοµένων δεν θα δηµιουργήσουµε νέα γενιά ανέργων. Ωστόσο,
το νέο ασφαλιστικό είναι και ένα σύστηµα που στηρίζεται στην
αρχή της απόλυτης ευελιξίας και της ελευθερίας επιλογής των
ασφαλιστικών εισφορών. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες, καθώς και όσοι ασχολούνται στον
πρωτογενή τοµέα θα µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την κατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα µε την οικονοµική
δυνατότητα του ασφαλιζόµενου και την προσδοκία για µελλοντική σύνταξη. Επιτρέπουµε έτσι στους ίδιους τους πολίτες να
διαµορφώσουν οι ίδιοι τον ασφαλιστικό τους ορίζοντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια, το παρόν νοµοσχέδιο είναι το πρώτο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που δεν έχει καµµία µείωση στις συντάξεις και νοµίζω ότι
αυτό το γεγονός σηµατοδοτεί πολλά για την παρούσα Κυβέρνηση ως προς την κοινωνική πολιτική που υπηρετεί, όπως σηµαίνει πολλά και τους ίδιους τους συνταξιούχους που στα χρόνια
της οικονοµικής κρίσης είδαν το εισόδηµά τους να συρρικνώνε-
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ται δραµατικά. Απόρροια των αποτυχηµένων πολιτικών του παρελθόντος. Και, φυσικά, όλοι θυµόµαστε πως ο ασφαλιστικός
νόµος του ΣΥΡΙΖΑ δέσµευσε το σύνολο των συνταξιούχων µε την
προσωπική διαφορά της σύνταξής τους, εντάσσοντάς τον όρο
αυτό στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο όχι µόνο δεν θα υπάρξει καµµία µείωση αλλά θα υπάρχουν και αυξήσεις. Συνεπώς όλοι οι σηµερινοί
και αυριανοί εργαζόµενοι στην Ελλάδα που θα έχουν τριάντα
χρόνια ασφάλισης, θα δουν µε τον νέο νόµο υψηλότερες παροχές. Την ίδια στιγµή οι υπηρετούντες στις επίλεκτες δυνάµεις
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, όπως οι
πιλότοι µας, που καθηµερινά φυλάττουν Θερµοπύλες, όχι µόνο
δεν θα θιγούν, αλλά αντίθετα θα προστατευτούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Νοµού Ηλείας γνωρίζω καλά τα προβλήµατα και τις αγωνίες του πρωτογενή τοµέα
της ευρύτερης περιοχής µας. Από τη φετινή χρονιά µε το νέο σύστηµα, οι ασφαλισµένοι του πρώην ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν µία από τις έξι συνολικά ασφαλιστικές κατηγορίες,
χωρίς να σχετίζονται ούτε µε το εισόδηµα ούτε τα χρόνια ασφάλισης. Την ίδια στιγµή οι εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης παραµένουν σταθερές, ενώ οι συνταξιούχοι αγρότες, που
συνεχίζουν να είναι άνεργοι στον επαγγελµατικό τους τοµέα, δεν
θα έχουν καµµία περικοπή στη σύνταξή τους. Με ιδιαίτερη ευαισθησία προστατεύουµε τον αγροτικό τοµέα της χώρας, αναγνωρίζοντας τον κρίσιµο αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να
διαδραµατίσει, τονώνοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση των
κλάδων. Και το γεγονός αυτό γίνεται µε τη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση.
Την ίδια στιγµή, µεριµνούµε µε την ευαισθησία που πρέπει να
µας διακρίνει, για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία. Στο
πλαίσιο αυτό συστήνεται στον e-ΕΦΚΑ η διεύθυνση διευθέτησης
αναφορών για θέµατα ΑΜΕΑ, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης. Παράλληλα δίνουµε τη δυνατότητα να λάβει σύνταξη ο γονέας, ο σύζυγος, ο αδερφός του
ανάπηρου µέλους της οικογένειας, του οποίου η καταβολή της
σύνταξης έχει ανασταλεί, λόγω της εργασίας του ανάπηρου µέλους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Εµπεδώνουµε µε αυτόν τον τρόπο µια νέα ανθρωποκεντρική
λειτουργία και αναβαθµίζουµε την ποιότητα ζωής των ατόµων µε
αναπηρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρούσα ασφαλιστική
µεταρρύθµιση θέτουµε ένα τέλος στις δαιδαλώδεις και αδιέξοδες ρυθµίσεις του παλιού συστήµατος. Απεγκλωβίζουµε έτσι ένα
µεγάλο τµήµα της οικονοµίας και διαµορφώνουµε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα που είναι απλό, δίκαιο και κυρίως ανταποδοτικό
για όλους.
Επιδίωξή µας είναι να κάνουµε τους Έλληνες να εµπιστευθούν
και πάλι το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και να µπορούν να
αισθάνονται ότι οι κόποι µιας ζωής δεν θα πάνε χαµένοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανακοινώσω δύο άδειες.
Ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 28-2-2020 έως 2-32020. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων - Παναγιώτης (Σπήλιος) Λιβανός ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγής Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία, Βουλευτή Κεφαλληνίας.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος είναι ακόµα µια προεκλογική
δέσµευση της Κυβέρνησης που υλοποιείται. Η Βουλή των Ελλήνων για πρώτη φορά, µετά από δέκα και πλέον χρόνια, ψηφίζει
έναν νόµο που αυξάνει τις συντάξεις και µάλιστα µε αναδροµική
ισχύ από τον Οκτώβριο του 2019.
Ψηφίζει έναν νόµο που απελευθερώνει τους ελεύθερους επαγγελµατίες και καταργεί τον άδικο νόµο Κατρούγκαλου που τόσο
πολύ ζηµίωσε το πιο δυναµικό και παραγωγικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ψηφίζει ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που για
πρώτη φορά συνοδεύεται από πλήρη αναλογιστική µελέτη, τόσο
για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από την έννοια της ελευθερίας, η οποία είναι οδηγός για τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης. Ο πολίτης έχει
πλέον την ελευθερία, µέσα από ένα ευέλικτο σύστηµα, να διαλέγει ο ίδιος κάθε χρόνο την ασφαλιστική του κλάση και να πληρώνει κάθε χρόνο όσα χρήµατα µπορεί.
Δίνουµε ένα τέλος στη λογική ότι το ασφαλιστικό είναι ένα δεύτερο φορολογικό που γονατίζει οικονοµικά τον πολίτη και τιµωρεί
την εργασία. Αποσυνδέεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών
από τα χρόνια ασφάλισης, το εισόδηµα και τις ασφαλιστικές κλάσεις.
Σε συνδυασµό µε το φορολογικό νοµοσχέδιο που έχει ήδη ψηφιστεί, η Κυβέρνηση έχει εκπληρώσει την πρώτη φάση της προεκλογικής της δέσµευσης για µείωση του δυσανάλογου βάρους
που κλήθηκε να σηκώσει η µεσαία τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο αποτελεί ακόµα έναν κρίκο στην
προσπάθεια της Κυβέρνησης για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη ζωή µας και σε όλο το φάσµα των σχέσεων
κράτους και πολίτη, υπηρεσιών που καταργούν τις ουρές και την
ταλαιπωρία των πολιτών.
Μέσω της δηµιουργίας του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προκύπτει ένα απλό σύστηµα για όλους τους ασφαλισµένους που βελτιώνει τη διοικητική και οργανωτική δοµή του
ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού σε έναν οργανισµό.
Το ασφαλιστικό σύστηµα ψηφιοποιείται και προχωράει η ηλεκτρονική απονοµή σύνταξης και έκδοσης βεβαιώσεων. Με την
ψηφιακή σύνταξη επιχειρούµε να δώσουµε τέλος σε ένα αναχρονιστικό σύστηµα που ταλαιπωρεί τους πολίτες και τους αφήνει
να περιµένουν για χρόνια µέχρι να εκδοθεί η σύνταξη και το εφάπαξ τους.
Στους νέους ασφαλισµένους δίνεται η δυνατότητα χαµηλών
εισφορών για πέντε χρόνια, χωρίς την πρόβλεψη του νόµου Κατρούγκαλου για έντοκη επιστροφή αυτών των µειωµένων εισφορών µετά την πάροδο της πενταετίας.
Στη διαδοχική ασφάλιση µειώνονται οι απαιτούµενες ηµέρες
ασφάλισης στον τελευταίο φορέα απασχόλησης από χίλιες πεντακόσιες σε χίλιες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερους
συµπολίτες µας να βρουν ασφαλιστικό χρόνο.
Στα άτοµα µε αναπηρία συστήνεται ειδική διεύθυνση διευθέτησης των ζητηµάτων τους στον ΕΦΚΑ και προβλέπονται ευνοϊκά
µέτρα για τις οικογένειές τους.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν, επίσης, ειδικές ευνοϊκές προβλέψεις για τους ασφαλισµένους του πρωτογενή τοµέα, όπως οι
κτηνοτρόφοι και οι αγρότες.
Τέλος, στους συνταξιούχους δίνονται κίνητρα, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται αν το επιθυµούν, ενώ για τους µισθωτούς
προβλέπεται µείωση των εισφορών τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πολιτεύεται µε
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, αυξάνει τις συντάξεις και µειώνει
τους φόρους, ενισχύει οριζόντια και χωρίς διακρίσεις στη βάση
της ελληνικής κοινωνίας όπως µε το επίδοµα γέννησης, διαψεύδει στην πράξη τις προεκλογικές κραυγές της Αντιπολίτευσης
για το κοινωνικό κράτος.
Η Κυβέρνηση σήµερα όχι µόνο δεν αποδυναµώνει το δίχτυ
προστασίας για όσους συµπολίτες µας χρειάζονται στήριξη,
αλλά το ενισχύει µε στοχευµένα µέτρα. Πρόκειται για µέτρα που
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής µας και όχι σε αποτυχηµένες λογικές του παρελθόντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίως όµως η Κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη για την ελληνική οικονοµία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όλα αυτά επιτυγχάνονται χάρη στην αναπτυξιακή πολιτική
της Κυβέρνησης η οποία θα αποδίδει όλο και περισσότερο µέσα
στην τετραετία προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι η στέρεη βάση
πάνω στην οποία η Κυβέρνηση θα νοµοθετήσει ξανά στο µέλλον
ώστε να αναµορφωθεί πλήρως το ασφαλιστικό σύστηµα. Οι προκλήσεις για την κοινωνική ασφάλιση παραµένουν µεγάλες και για
να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες από φαινόµενα όπως το δηµογραφικό, θα χρειαστεί µια νέα λογική και νέες πολιτικές για την
κοινωνική ασφάλιση.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι µια µεταρρύθµιση µε ευρύτερες διαστάσεις. Δεν είναι µόνο ένα νοµοσχέδιο που θα βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών σήµερα. Είναι και ένα
νοµοσχέδιο που αφορά τις µελλοντικές γενιές, τροφοδοτεί την
αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας και ανατροφοδοτείται από
αυτή. Είναι µια εθνική ανάγκη, ώστε να βελτιωθούν οι µακροοικονοµικές προοπτικές της οικονοµίας και να ενισχυθεί η θέση
της χώρας σε διεθνές επίπεδο και στις κρίσιµες διαπραγµατεύσεις που αφορούν την οικονοµία.
Γι’ αυτούς τους λόγους, σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα συνεχίσουµε µε Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Δηµήτριο Καιρίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν υπό συζήτηση ασφαλιστικό νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων που προκάλεσε η ασφαλιστική
αντιµεταρρύθµιση του νόµου Κατρούγκαλου, κατ’ εξοχήν την κήρυξη θεµελιωδών διατάξεών της ως αντισυνταγµατικών από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Βασικό πρόβληµα της αντιµεταρρύθµισης, όπως έχει εξηγηθεί
κατ’ επανάληψη και στην παρούσα συζήτηση, ήταν η ακραία αναδιανεµητικότητά του, µετατρέποντας το ασφαλιστικό σε δεύτερο
φορολογικό, ενισχύοντας την εισφοροδιαφυγή και αποθαρρύνοντας την αποταµίευση και τη συσσώρευση κεφαλαίου, αφού
αποσύνδεε µε τρόπο κατάφωρα άδικο τις ασφαλιστικές εισφορές από το ύψος των συνταξιοδοτικών απολαβών που θα µπορούσε να προσδοκά ένας συνταξιούχος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της εισφοροδιαφυγής βεβαίως ήταν η κατακόρυφη αύξηση, και δεν έχει ειπωθεί αυτό και
πρέπει να το έχουµε υπ’ όψιν, στη δηµιουργία ΙΚΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
προκειµένου να αποφύγουν τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές ως ιδιώτες που προέβλεπε ο νόµος Κατρούγκαλου.
Αποµένει να δούµε το ζήτηµα της µισθωτής εργασίας.
Ο κ. Βρούτσης, ως Υπουργός στην κυβέρνηση Σαµαρά, είχε
προχωρήσει σε µείωση των εισφορών των µισθωτών. Είµαι βέβαιος, όπως έχουµε υποσχεθεί, ότι θα προχωρήσουµε στην ελάφρυνση της µισθωτής εργασίας για να γίνει η εργασία
ελκυστικότερη στο πλαίσιο της µείωσης της ανεργίας µε γενναίο
τρόπο.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση
και η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, ώστε να φύγουµε από το
άγος των τεράστιων καθυστερήσεων που έχουµε σήµερα στην
απόδοση συντάξεων και να αποκτήσει κάθε ασφαλισµένος µία
on-line καρτέλα όπου θα βλέπει τα της σύνταξής του, προκειµένου να αποκατασταθεί, κατά το δυνατόν, η τρωθείσα εµπιστοσύνη των πολιτών, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων, στο
σύστηµα.
Έρχοµαι, όµως, τώρα στην κριτική που έχει ασκηθεί από την
Αντιπολίτευση στο νοµοσχέδιο, για να πω ότι αυτή είναι έωλη
στον βαθµό που βασίζεται σε σηµαντικές παρανοήσεις.
Άκουσα την κ. Αχτσιόγλου, τη βασική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ,
και τους υπόλοιπους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που επαναλαµβάνουν ότι η απειροελάχιστη µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης
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του προϋπολογισµού οδηγεί σε µείωση συντάξεων. Δεν υπάρχει
µείωση συντάξεων. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Το βασικό
ωστόσο είναι ότι θα έπρεπε να είχαµε µάθει ότι η αύξηση ή η µείωση της δαπάνης του προϋπολογισµού για συντάξεις δεν οδηγεί
σε αυτόµατη αύξηση ή η µείωση των συντάξεων.
Άλλωστε, στα χρόνια της κρίσης είχαµε µεγάλη αύξηση της
επιχορήγησης του προϋπολογισµού προς το ασφαλιστικό, µε
ταυτόχρονη δραµατική περικοπή των συντάξεων και ανατροπή
της ζωής εκατοµµυρίων συνταξιούχων συµπατριωτών µας.
Και αυτό, βεβαίως, είχε να κάνει µε τη µεγάλη αύξηση του
αριθµού των συνταξιούχων και τη µείωση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές εξαιτίας της ανεργίας και της µείωσης του
µέσου µισθού. Άρα και αντίστοιχα και αντίστροφα η κατ’ ελάχιστον µείωση της επιχορήγησης του προϋπολογισµού µπορεί να
οδηγεί σε αύξηση συντάξεων στον βαθµό που έχουµε µείωση
της ανεργίας και αύξηση του µέσου µισθού, καθώς η οικονοµία
παίρνει µπροστά.
Συνέχεια αυτής της βασικής παρανόησης από ανθρώπους που
χειρίστηκαν το συνταξιοδοτικό όλα αυτά τα χρόνια…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτά τα µαθηµατικά πού τα κάνατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Τι σας
έπιασε ξαφνικά; Θα κρίνει ο κόσµος. Σεβαστείτε αυτά που λέει.
Συνεχίστε, κύριε Καιρίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Θα το επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε,
για να το καταλάβουν όλοι.
Είχαµε µεγάλη αύξηση της επιχορήγησης του προϋπολογισµού προς το συνταξιοδοτικό µε ταυτόχρονη δραµατική περικοπή των συντάξεων, παρ’ όλο που αυξήσαµε την επιχορήγηση,
γιατί είχαµε µεγάλη πτώση των εισφορών λόγω ανεργίας και
µέσου µισθού και αύξηση των συνταξιούχων.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άρα το άθροισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην απαντήσετε.
Κύριε Καιρίδη, µην κάνετε διάλογο, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άρα και τώρα λόγω της αύξησης του
µέσου µισθού και µείωσης της ανεργίας έχουµε περισσότερα
έσοδα στο σύστηµα και καλύτερες συντάξεις.
Συνέχεια αυτής της βασικής παρανόησης από ανθρώπους που
χειρίστηκαν το συνταξιοδοτικό έχει να κάνει και µε την περίφηµη
βιωσιµότητα του συστήµατος. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
το ασφαλιστικό σύστηµα είναι βιώσιµο στον βαθµό που επιχορηγείται και µάλιστα γενναία από τον προϋπολογισµό. Πάνω από
τις µισές συντάξεις και σήµερα πληρώνονται από τα φορολογικά
έσοδα και όχι από τις ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική επιχορήγηση από το 2000 µέχρι σήµερα του κράτους προς το ασφαλιστικό ισούται µε πάνω από τα 3/4 του συνολικού δηµόσιου
χρέους της χώρας των 330 δισεκατοµµυρίων.
Στο βαθµό που η δηµογραφική πίεση υπερκεράζει σε βάθος
χρόνου την όποια µείωση της ανεργίας και αύξηση του µέσου µισθού η επιλογή µας φοβάµαι και στο µέλλον, όπως µας προειδοποιούν, θα είναι µεταξύ είτε περικοπών είτε αύξησης της
κρατικής επιχορήγησης, πράγµα που θα περιορίσει τη δυνατότητα άσκησης, όπως έχει ήδη γίνει, της όποιας άλλης κοινωνικής
πολιτικής σε άλλα πεδία, αλλά και της αναπτυξιακής πολιτικής
που χρειαζόµαστε αφού πάνω από το 1/3 των φορολογικών εσόδων κατευθύνεται στη στήριξη του συνταξιοδοτικού, άρα δυσβάσταχτοι υψηλοί φόροι.
Είναι, λοιπόν, ανάγκη να προχωρήσουµε -και δεν το κάναµε
καθόλου αυτές τις δύο µέρες τώρα εδώ της συζήτησης- σε µια
άλλη συζήτηση, όπως µε θάρρος έχει σκιαγραφήσει η Νέα Δηµοκρατία και προεκλογικά και στις προγραµµατικές της δηλώσεις, αλλά όπως κάνει ήδη ο νόµος αυτός τον οποίο συζητάµε
εδώ που ενισχύει τα κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά του συστήµατος συνδέοντας εισφορές µε συνταξιοδοτικές απολαβές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως δύναµη του χθες, της συντήρησης, των αποτυχιών, των παθογενειών της Μεταπολίτευσης, τροµοκρατεί µε τα
περί Πινοσέτ. Όµως η εισαγωγή ενός κεφαλαιοτικού πυλώνα,
όπως έκανε η Γερµανία, η Σουηδία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, που αντιµετωπίζουν πολύ µικρότερο πρόβληµα από εµάς
δεν µπορεί να ξορκίζεται µε κραυγές, αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί σε αυτή τη συζήτηση.
Πέρα από το δηµογραφικό, τίθεται το τεράστιο ζήτηµα των
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επενδύσεων, που συνδέεται µε το τι είδους ασφαλιστικό σύστηµα έχουµε. Η χώρα µας αντιµετωπίζει τεράστιο έλλειµµα
επενδύσεων. Βρίσκονται σήµερα στο 1/3 περίπου αυτών που είχαµε το 2008. Η χώρα µας έχει το χαµηλότερο ποσοστό επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Το συνολικό
επενδυτικό κενό ξεπερνά τα 100 δισεκατοµµύρια της τελευταίας
δεκαετίας. Οι επενδύσεις σήµερα συνεχίζουν να υπολείπονται
των αποσβέσεων και άρα το συνολικό επενδεδυµένο κεφάλαιο
στη χώρα µας συνεχίζει να µειώνεται, µειώνοντας την παραγωγικότητα, µειώνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και
καταστρέφοντας τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Άρα πρέπει
να δούµε τις επενδύσεις. Ο µοχλός επενδύσεων σε όλο τον σοβαρό κόσµο συνδέεται µε την εθνική αποταµίευση, η οποία προκαλείται κατ’ εξοχήν από ένα ασφαλιστικό, πράγµα που δεν το
έκανε µέχρι τώρα το δικό µας.
Τέλος, πρέπει να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη και την
κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στη γενιά τη δικιά µου και στις νεότερες γενιές που έχουν κληθεί να πληρώσουν τα σπασµένα.
Λόγω δηµογραφίας, λόγω επενδύσεων, λόγω αποκατάστασης
των αδικιών και της εµπιστοσύνης, πρέπει να ενισχύσουµε τα κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. Άρα, όπως
είπε και ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος Μητσοτάκης την περασµένη Κυριακή, βρισκόµαστε στην πρώτη φάση µιας γενναίας
συνολικής µεταρρυθµιστικής προσπάθειας επίλυσης µε δίκαιο
τρόπο και αναπτυξιακό ενός προβλήµατος που µας οδήγησε ή,
εν πάση περιπτώσει, συνέβαλε στη χρεοκοπία της χώρας και µας
καθηλώνει σε χαµηλή πτήση.
Θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό κ. Βρούτση και την οµάδα
του για τη δουλειά που έγινε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα, φέρνοντας αυτή τη µεταρρύθµιση, την οποία µε χαρά και
ενθουσιασµό θα υπερψηφίσουµε και να τον παρακαλέσω για µια
ακόµα φορά να δει ένα ζήτηµα, το οποίο συζητήσαµε και πριν
την Ολοµέλεια, επειδή υπάρχει και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών εδώ τον οποίο αφορά άµεσα, που έχει να
κάνει µε την εξίσωση των τίτλων κτήσης των λεγόµενων αποδείξεων επαγγελµατικής δαπάνης µε τα µπλοκάκια προκειµένου να
υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι στους ελεύθερους επαγγελµατίες
στον βαθµό που καλύπτουν την ασφαλιστική τους εισφορά, γιατί
µπήκαν οι εισφορές εδώ και έναν χρόνο από τον νόµο Κατρούγκαλου και διατηρούνται σήµερα, ενώ έχουµε προχωρήσει στην
αναθεώρηση για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Πέλλα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το ασφαλιστικό αποτέλεσε ωρολογιακή βόµβα κατά τα χρόνια της Μεταπολίτευσης και ήταν ένας ακόµα αδύναµος κρίκος της ελληνικής
οικονοµίας, όταν αυτή βρέθηκε στη δίνη της κρίσης.
Πολλά είναι τα διδάγµατα που πήραµε από την εµπειρία της
κρίσης. Άλλοι περισσότερα και άλλοι λιγότερα. Νοµίζω, όµως,
ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλες και όλοι στη σηµασία της
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος όχι µόνο για τη
γενιά µας αλλά και για τις επόµενες. Η δική µου γενιά τουλάχιστον το αντιλαµβάνεται αυτό, καθώς βίωσε και βιώνει ακόµα τις
επιπτώσεις κακών και ανεύθυνων πολιτικών αποφάσεων περασµένων δεκαετιών.
Το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα αποτελεί µια ακόµη
δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας για ουσιαστική µεταρρύθµιση
της σχέσης του πολίτη µε το κράτος, µιας έντιµης σχέσης µε µακροχρόνιο ορίζοντα. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, το ότι για πρώτη
φορά ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνοδεύεται από πλήρη αναλογιστική µελέτη κύριων και επικουρικών συντάξεων που επιβεβαιώνει τη βιωσιµότητα του συστήµατος µέχρι το 2070.
Κατά την άποψή µου δύο είναι τα βασικά θετικά της φιλοσοφίας του συστήµατος αυτού. Είναι απλό και είναι δίκαιο. Απλό
καθώς έχει δοµηθεί γύρω από την επίτευξη ασφαλιστικού
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τριάντα ετών ενιαία, µειώνει τις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία, καταργεί την υποχρέωση ασφάλισης για το µπλοκάκι στην
περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι ταυτόχρονα και µισθωτός.
Δίκαιο αρχικά, επειδή ενισχύονται σηµαντικά οι συντελεστές ανταποδοτικότητας, παράλληλα οι εισφορές αποσυνδέονται από
το εισόδηµα, τα χρόνια εργασίας και το ύψος του κατώτατου µισθού, ενώ η εθνική σύνταξη παραµένει ίδια.
Το ασφαλιστικό παύει να είναι ένας ακόµη µηχανισµός φορολόγησης. Ειδικότερα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες το νέο
σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών στηρίζεται στις αρχές της
ελευθερίας και της ευελιξίας. Δηµιουργούνται έξι ασφαλιστικές
κατηγορίες από τις οποίες κάθε ασφαλισµένος µπορεί να επιλέξει ανά έτος βάσει του εκάστοτε προγραµµατισµού και η κάθε
κατηγορία οδηγεί σε ολοένα και µεγαλύτερο ύψος σύνταξης µε
πλήρη γνώση καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου και µε
συνεχή δυναµική ενηµέρωση. Είναι δίκαιο, όµως, και επειδή λαµβάνει υπ’ όψιν τους νέους επαγγελµατίες καθολικά, όχι κάποιους
µόνο κλάδους και προβλέπει µειωµένες εισφορές για τα πέντε
πρώτα έτη ασφάλισης.
Λαµβάνει, επίσης, υπ’ όψιν τον ζωτικό για την ελληνική οικονοµία πρωτογενή τοµέα. Αναγνωρίζει τη σηµασία του και την
ευαισθησία που απαιτεί η σχέση ασφαλισµένων, όπως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς µε το κράτος. Δίνει τη δυνατότητα
στους Έλληνες συνταξιούχους να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, ειδικότερα αυτούς του πρωτογενή τοµέα.
Δείχνει ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους. Στον αναβαθµισµένο e-ΕΦΚΑ συστήνεται Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών για θέµατα ΑΜΕΑ,
µε στόχο την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους ευάλωτους
συνανθρώπους µας.
Τέλος, αναφορικά µε τον e-ΕΦΚΑ, που προανέφερα, επιδιώκεται µια σηµαντική διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του
ασφαλιστικού συστήµατος, µε στόχο να µειωθούν οι χρόνοι απονοµής συντάξεων. Πρόκειται για το ένα εκατοµµύριο εκκρεµείς
υποθέσεις, που άφησε πίσω της η προηγούµενη κυβέρνηση, ένα
πρόβληµα που βιώνουν πολλά νοικοκυριά, σε καθηµερινή βάση.
Συµπερασµατικά, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για έναν ασφαλιστικό νόµο που µετά από πολλά χρόνια δεν περιέχει καµµία µείωση συντάξεων. Αντιθέτως, προβλέπει αυξήσεις στους
αδικηµένους του προηγούµενου συστήµατος, µε τρόπο δίκαιο και
σαφή, χωρίς να κρύβεται τίποτα πίσω από δαιδαλώδεις διατάξεις
και ειδικές κατηγορίες. Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό σύστηµα
που δίνει κίνητρα στους εργαζόµενους να ενταχθούν και να παραµείνουν και µετά τα τριάντα έτη, ένα σύστηµα που συµφέρει
όλους.
Καλώ το Σώµα να στηρίξει το βαθιά µεταρρυθµιστικό αυτό νοµοσχέδιο.
Σάς ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην Καβαλιώτισσα κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και τον ν.3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει την 26-2-2020:
Ποινική δικογραφία κατά των κυρίων Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Γεωργίου Φλωρίδη, Γεωργίου Βουλγαράκη, Αναστασίου Παπαληγούρα, Χρήστου Παπουτσή, Αλέξη Τσίπρα, Όλγας Γεροβασίλη,
Μιχάλη Καλογήρου, Κυριάκου Μητσοτάκη, Δόµνας Μιχαηλίδου
και Έφης Αχτσιόγλου.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλοί οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας µε περίσσια περηφάνια λένε στις οµιλίες τους και µάλιστα,
συγχαίρουν τον κ. Βρούτση και την οµάδα του για το ότι το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο είναι προϊόν διαδικαστικά ορθής νοµοθέτησης.
Κατά µια έννοια, ορθώς χαίρονται οι Βουλευτές της Νέας Δη-
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µοκρατίας για αυτό, καθώς µας έχετε συνηθίσει -και ειδικά ο κ.
Βρούτσης- να νοµοθετηθείτε εν κρυπτώ, µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής και µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Προφανώς, ντρέπονται οι ίδιοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας γι’
αυτό και τώρα αναθάρρησαν.
Θέλω να τους επισηµάνω, όµως, ότι δεν αρκεί να τηρείται η
διαδικασία. Η ενεργοποίηση του κοινωνικού διαλόγου τόσο µε
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης όσο και µε τους κοινωνικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα πρέπει να έχει και κάποιο αποτέλεσµα. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να ακούει τους
προβληµατισµούς, τις παρατηρήσεις και τα επιχειρήµατα τόσο
της Αντιπολίτευσης όσο και των φορέων και να είναι έτοιµη να
δεχτεί τουλάχιστον κάποιες από αυτές. Θα πρέπει η εκάστοτε
κυβέρνηση, όταν αφορά τόσο σοβαρά ζητήµατα, όπως είναι το
ασφαλιστικό, να φροντίζει να είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου.
Εσείς, αντιθέτως, κύριε Υπουργέ, δηλώσατε ρητά ότι δεν θα
αλλάξετε τίποτα από το νοµοσχέδιό σας, δεν θα δεχτείτε καµµία
τροπολογία των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αλλά ούτε και
των συνδικαλιστικών και λοιπών φορέων, που υπέβαλαν υποµνήµατα.
Συγκεκριµένα και ενδεικτικά, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν αποδεχτήκατε τίποτα από τις απολύτως τεκµηριωµένες απόψεις της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος. Αδιαφορήσατε παντελώς για την πάγια θέση της
να συνδέεται η εισφορά µε το εισόδηµα, γιατί αυτό διασφαλίζει,
κατά την άποψη της ΓΣΕΒΕΕ, καλύτερες προϋποθέσεις για ένα
δίκαιο και αναλογικό ασφαλιστικό σύστηµα, ενώ το σύστηµα των
κλάσεων που επαναφέρετε εσείς και µάλιστα, µε πλήρη αποσύνδεση και από τον ασφαλιστικό χρόνο, δηµιουργεί στρεβλώσεις
στον ανταγωνισµό υπέρ των υψηλότερων εισοδηµάτων.
Αγνοήσατε το υπόµνηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, που σας τόνισαν ότι πρέπει να τηρήσετε τις
προεκλογικές σας δεσµεύσεις και να αποκαταστήσετε τις συντάξεις τους, που περικόπηκαν µε τους µνηµονιακούς νόµους.
Τους εξαπατήσατε, λένε, γιατί καταργείτε τη δέκατη τρίτη σύνταξη και δεν επαναφέρετε τις επικουρικές συντάξεις στα επίπεδα
των προ µνηµονίων ετών, όπως υποσχεθήκατε.
Αγνοήσατε τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας για όσους έχουν µεγάλο εργασιακό βίο άνω των σαράντα ετών, για τους οποίους λένε ότι ο
νόµος εµπεριέχει τιµωρητική διάταξη
-συµφωνούµε, το επιβεβαιώνουµε και εµείς αυτό- καθώς και για τις περικοπές, που για πρώτη φορά θα έχουν οι συνταξιούχοι, που
εργάζονταν πριν το 2016, οι οποίοι δεν είχαν καµµία περικοπή
και τώρα θα χάσουν το 30% των συντάξιµων αποδοχών τους.
Αγνοήσατε τις παρατηρήσεις του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, που σας επισηµαίνει ότι νοµιµοποιείτε όλες τις µνηµονιακές
µειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ότι παγώνετε τις
αυξήσεις τουλάχιστον έως το 2023 και ότι ενσωµατώνετε το ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ και ανοίγετε τον δρόµο για την κατάργησή του
και τη λεηλασία του αποθεµατικού του των 7 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Δεν αποδεχτήκατε τίποτα από ότι ζήτησε η Εθνική Οµοσπονδία Κινητικά Ανάπηρων, η οποία στο υπόµνηµά της σας παρακαλεί ουσιαστικά να φτιάξετε ένα δίκτυ προστασίας από τη
φτωχοποίηση των µελών της, που αποτελούν µια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνικά και οικονοµικά οµάδα πολιτών.
Δεν αποδεχτήκατε τίποτα από όσα σας επεσήµανε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η οποία σας επεσήµανε τις αδικίες που προκαλούνται µε τα ποσοστά αναπλήρωσης
από τα σαράντα έτη ασφάλισης και άνω και την εξαίρεση ειδικών
κατηγοριών των παλαιών ασφαλισµένων, όπως των ναρκαλιευτών, των ειδικών κατασταλτικών αντιτροµοκρατικών µονάδων
κ.λπ.
Δεν έγινε δεκτό κανένα αίτηµα των υγειονοµικών φορέων και
για τον λόγο αυτόν, η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, µε
υπόµνηµά της, σας εκφράζει την αγανάκτησή της για την πλήρη
αγνόηση των αιτηµάτων των κλάδων που αποτελούν διαχρονικά
έναν από τους κύριους αιµοδότες του εθνικού ασφαλιστικού συστήµατος.
Αγνοήσατε ακόµη την Οµοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, που σας
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επεσήµανε τον κίνδυνο, που ενέχει η πολιτική επιλογή σας να
αποδυναµώσετε την υποστήριξη του κράτους στους ανέργους
µε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ. Τα 0,9
ευρώ όφελος που θα έχουν σωρευτικά εργοδότης και εργαζόµενος θα αφαιρέσουν από τον Οργανισµό 240 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως και αυτό σηµαίνει µη υλοποίηση νέων προγραµµάτων για ανέργους και αύξηση της µαύρης εργασίας.
Αγνοήσατε όλους τους φορείς που, αντικειµενικά και µακριά
από κοµµατικά συµφέροντα και σκοπιµότητες, προσήλθαν και
κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους. Βέβαια, ποιους ακούσατε και
πάλι; Μόνο τον ΣΕΒ, που σας ζητάει ρητά να προωθήσετε την
κάλυψη και την αποτελεσµατικότητα του κόστους των συµπληρωµατικών συστηµάτων ιδιωτικής ασφάλισης.
Ας µην κρυβόµαστε. Αυτή είναι η πολιτική σας και ο σκοπός
σας πίσω από το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Η απώλεια εσόδων
από τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία, θα κυµανθεί περίπου στα
200 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίσουµε την πιθανότητα αδυναµίας πληρωµής των εννιά στους δέκα ασφαλισµένους, που καλούνται να πληρώσουν αυξηµένες ασφαλιστικές
εισφορές.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι µια ξεκάθαρη στροφή προς
την ιδιωτική ασφάλιση, καταργεί την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανεµητικότητας και ευνοεί µε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις του τους έχοντες πολύ υψηλά εισοδήµατα και
µόνο. Στις συντάξεις ψάχνουµε ακόµα να βρούµε τις αυξήσεις,
που υπόσχονταν τα στελέχη σας. Γενικές και αόριστες αναφορές
σε αυξήσεις δεν µπορούν να αποκρύψουν τα γεγονότα, το γεγονός ότι η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού για το 2020 µειώνεται κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν µπορείτε να κρύψετε από τους συνταξιούχους το γεγονός
ότι καταργείτε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ,
παρά την προεκλογική σας υπόσχεση ότι θα τη διατηρήσετε,
αλλά και τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εκτός αν ο
Πρωθυπουργός είναι ψεύτης. Διότι αυτό λέτε όλοι στις οµιλίες
σας σήµερα, ότι ήταν ψεύτης και εξαπάτησε τον ελληνικό λαό.
Δεν µπορείτε να αποκρύψετε από τους συνταξιούχους το γεγονός ότι οι αυξήσεις, που διατυµπανίζετε είναι είτε ανύπαρκτες
είτε λογιστικές. Δεν µπορείτε να αποκρύψετε το γεγονός ότι
εννιά στους δέκα ασφαλισµένους θα πληρώσουν 20% µεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν µπορείτε να αποκρύψετε το
γεγονός ότι ο συνδυασµός εισφορών και φορολογίας δηµιουργεί
επιπρόσθετο κόστος, πόρτα στο 55% των ελεύθερων επαγγελµατιών και µειώνεται το κόστος προοδευτικά στο υπόλοιπο 45%.
Με τις τοποθετήσεις σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και µε τις δηµόσιες δηλώσεις σας στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης για δήθεν εργατοπατέρες απεργούς, προσβάλλετε το συνδικαλιστικό κίνηµα, υποτιµάτε τη νοηµοσύνη των
συνταξιούχων και των ασφαλισµένων και γι’ αυτό τους οφείλετε
ένα µεγάλο συγγνώµη, γι’ αυτό και για το κατάπτυστο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που µε ενθουσιασµό, όπως είπε ο εισηγητής
σας, υποστηρίζετε σήµερα. Πολύ σύντοµα, ο ενθουσιασµός σας
θα κοπεί, γιατί θα φανεί η µη βιωσιµότητα του νοµοσχεδίου σας
και η ανεπανόρθωτη ζηµία, που θα προκαλέσει στα δηµόσια
ασφαλιστικά ταµεία εις βάρος των νυν, αλλά και των µελλοντικών
συνταξιούχων.
Δεν λάβατε το µήνυµα του λαού. Θα λάβετε σύντοµα την ετυµηγορία του.
Θα ήθελα ο εισηγητής σας -αν και δεν είναι εδώ- να ζητήσει
ένα «συγγνώµη» από την κ. Μάλαµα για την άκρως αντισυναδελφική συµπεριφορά του κατά τη διάρκεια της οµιλίας της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Πάνος Σκουρολιάκος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για κάποιον που παρακολουθεί
τους τρόπους υπεράσπισης των πολιτικών επιλογών µιας κυβέρνησης, έτσι όπως αρθρώνονται από το πολιτικό της προσωπικό,
έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού χώρου
αυτές τις ηµέρες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ασφαλι-
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στικού νοµοσχεδίου, που έφερε η Νέα Δηµοκρατία.
Περισσεύει αυτές τις ηµέρες ο αυτοθαυµασµός. Αυτοθαυµάζεστε! Αυτοδοξάζεστε! Και δίνετε συγχαρητήρια µεταξύ σας!
Ουρανοµήκεις οι φωνές θαυµασµού για το σπουδαίο αυτό πόνηµα, που φέρατε. Πραγµατικά, µία κατάσταση άξια προσοχής
και µελέτης.
Βεβαίως, όλο αυτό δεν γίνεται τυχαία. Υπάρχουν πρόθυµοι επικοινωνιακοί δίαυλοι σε κανάλια, site, εφηµερίδες, που θα επικοινωνήσουν τις θριαµβολογίες σας για τις ηµέρες ευτυχίας, που
έρχονται για τους ασφαλισµένους, πλην, όµως, καθόλου εξασφαλισµένους από αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που φέρατε.
Εύγε, λοιπόν! Κατ’ αρχάς, πείσατε τους εαυτούς σας. Δεν µπορείτε, όµως, να πείσετε τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους
επαγγελµατίες των κατώτερων και µεσαίων στρωµάτων, τα οποία
στοχευµένα πλήττετε.
Θα σας δώσουν, άραγε, συγχαρητήρια οι εννιά στους δέκα
συνταξιούχους που θα διαπιστώσουν απώλεια από το εισόδηµά
τους; Θα σας πουν «εύγε» για την κατάργηση της δέκατης τρίτης
σύνταξης, την οποία ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσµευθεί ότι θα την
κρατήσει; Πρόκειται για την δέκατη τρίτη σύνταξη, που νοµοθετήθηκε ως µόνιµο µέτρο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα
δινόταν, δηλαδή, κάθε χρόνο. Ήταν, άλλωστε, µέτρο, το οποίο
και εσείς ψηφίσατε.
Θεωρήσατε ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη δεν είναι δέκατη τρίτη
σύνταξη και την καταργήσατε. Ωραία! Τί βάλατε στη θέση της;
Τίποτα! Η δέκατη τρίτη σύνταξη ή όπως αλλιώς θέλετε να την
ονοµάστε, απλώς «έκανε φτερά». Απλώς λείπει από την τσέπη
των συνταξιούχων. Το ταµείον είναι µείον και αυτό έχει σηµασία.
Έµπλεοι ευτυχίας και αυτοπεποίθησης για το σπουδαίο νοµοσχέδιο, µειώνετε τη δαπάνη για τις συντάξεις κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ, κάνοντας µία αντίστροφη αναδιανοµή, σε βάρος
των χαµηλοσυνταξιούχων. Παρ’ όλα αυτά, διακηρύττετε πως οι
συντάξεις αυξάνονται. Μόνο ο κύριος ηµών Ιησούς Χριστός πολλαπλασίασε τον άρτον και, µε κάθε βεβαιότητα, αποκλείεται να
µπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο.
Η αναλογική µελέτη, για την οποία ο κύριος Υπουργός είναι
υπερήφανος -η δική σας µελέτη- καταγράφει ξεκάθαρα ότι η
µέση ετήσια σύνταξη, µε αυτόν τον νόµο που φέρνετε, µειώνεται
σε σχέση µε το ισχύον σύστηµα για όλο το διάστηµα, µέχρι το
2040.
Σύµφωνα λοιπόν, µε τη δική σας αναλογιστική µελέτη, η µέση
ετήσια σύνταξη για το 2021 είναι 9.842 ευρώ, ενώ µε το προηγούµενο σύστηµα θα ήταν 2.942 και µε την επιτυχή έξοδο από τα
µνηµόνια που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε θα ακολουθούσαν
πραγµατικά µεγάλες αυξήσεις. Όµως, η άνοδος της Νέας Δηµοκρατίας στην εξουσία δηµιούργησε νέα δεδοµένα, καθόλου ευµενή για ασφαλισµένους και συνταξιούχους. Οι θριαµβολογίες
συνεχίζονται.
Θριαµβολογείτε, γιατί οι παλιοί απασχολούµενοι και συνταξιούχοι θα δουν µείωση των συντάξεών τους κατά 30%; Θριαµβολογείτε, γιατί το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών, τους
οποίους δήθεν φροντίζετε, θα επιβαρυνθούν µε την αποσύνδεση
των εισφορών από το πραγµατικό τους εισόδηµα και, βέβαια, µε
την αύξηση της ελάχιστης εισφοράς; Ωραία φροντίδα. Συγχαρητήρια!
Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως πίσω από αυτό το απαράδεκτο
νοµοσχέδιο που φέρατε, έρχεται η συνειδητή από µέρους σας
υπονόµευση του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης,
προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Η απαλλαγή, άλλωστε, των υψηλών εισοδηµάτων από εισφορές οδηγεί ευθέως στην ιδιωτική ασφάλιση. Αποτελεί, άλλωστε,
ιδεολογική σας επιλογή το δόγµα: Όλα τα βάρη στον ασφαλισµένο, καµµία πρόνοια εκ µέρους του δηµοσίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει σε ένα αξιόπιστο δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα. Έχει ως µόνιµο στόχο τη µείωση της ανεργίας, την προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την επέκταση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, την αύξηση του κατώτατου
µισθού, όπως είχε αρχίσει να υλοποιεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
ήδη από τον Μάιο του 2019. 11%, σας θυµίζω. Η Νέα Δηµοκρατία, παρ’ ότι υποσχέθηκε, δεν αυξάνει τον κατώτατο µισθό.
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Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς, φέρατε
ένα νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό, που είναι, βέβαια, σύµφωνο
µε την ιδεολογία σας, µε τις πολιτικές σας επιλογές, αλλά είναι
σε βάρος του ελληνικού λαού, των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Τα συγχαρητήρια µεταξύ σας -προηγουµένως ακούσαµε τα
τελευταία- καθώς και ο ναρκισσιστικός αυτοθαυµασµός σας δεν
µπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν, όσο και αν τα προβάλλουν
«µακιγιαρισµένα» τα φίλια µέσα ενηµέρωσης, που δεν είναι και
λίγα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την Καστοριανή κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση είναι πραγµατικά σηµαντική, γιατί αφορά το ασφαλιστικό
σύστηµα. Αφορά, δηλαδή, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, που οφείλει να γίνεται µε κοινωνική δικαιοσύνη στη
βάση της αλληλεγγύης των γενεών. Πρόκειται για ζητήµατα,
όµως, που λείπουν από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, καθώς
έχουµε επιβάρυνση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων και ελάφρυνση µίας µικρής µειοψηφίας τους.
Αυτό, λοιπόν, είναι το διαφορετικό, που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο. Νοµοθετείτε στο όνοµα του ελληνικού λαού, έχοντας,
όµως, κατά νου την επαναφορά ενός µοντέλου, που υιοθετήθηκε
στη χώρα τα προηγούµενα χρόνια. Ενός µοντέλου, που είχε οδηγήσει σε άδεια ασφαλιστικά ταµεία, σε ένα ποσοστό ανεργίας,
που άγγιζε το 27% και σε αλλεπάλληλες µειώσεις συντάξεων.
Έχουµε την αρχή της επιστροφής στα ερείπια του παλιού, σαθρού ασφαλιστικού συστήµατος. Πρόκειται, δηλαδή, για µία πολιτική, που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «µία από τα ίδια»,
χωρίς καµµία προοπτική σύνδεσης µε την ανάπτυξη, χωρίς καµµία αναδιανεµητική πολιτική. Ή, µάλλον, υπάρχει αναδιανοµή,
που γίνεται, όµως, για να ανοίξει ακόµη περισσότερο την ψαλίδα
ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς.
Παρά την επικοινωνιακή προσπάθειά της Κυβέρνησης, αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένας ψευδεπίγραφος παράδεισος, που
στην πράξη αδιαφορεί για το εισόδηµα των µισθωτών και των
συνταξιούχων, αδιαφορεί για την πλειοψηφία του λαού µας, τους
µικροµεσαίους.
Όσοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν, διαψεύδονται οικτρά. Το
όνειρο για την αύξηση των συντάξεων και τη µείωση των εισφορών από τα στοιχεία, παραµένει όνειρο. Αυτό διαφάνηκε ήδη από
τον προϋπολογισµό και από τη µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι ήδη σαφές πως, από τα 2,6 εκατοµµύρια των συνταξιούχων ευνοηµένοι από αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι περίπου εβδοµήντα χιλιάδες κύριες συντάξεις και διακόσιες
πενήντα χιλιάδες επικουρικές, όταν -θυµίζω- ότι µε το δικό µας
«κακό», κατά τη Νέα Δηµοκρατία, νοµοσχέδιο προστατεύτηκε το
80% των επικουρικών συντάξεων.
Ευνοηµένοι είναι το 10%. Το υπόλοιπο 90% δεν θα πάρει καµµία αύξηση, καθώς αυτή θα είναι λογιστική και όχι στην τσέπη,
καθώς δεν θα υπερβαίνει την προσωπική διαφορά. Ο µύθος των
αυξήσεων θα επιβεβαιωθεί στην πράξη πολύ σύντοµα, µε την
εφαρµογή αυτού του νοµοσχεδίου. Τότε, δεν µπορεί παρά εξακόσιες χιλιάδες, για παράδειγµα, συνταξιούχοι, που είδαν µικρές,
έστω, αυξήσεις από 1-1-2019, να κατανοήσουν την απάτη.
Όπως την απάτη θα διαπιστώσει το σύνολο των συνταξιούχων,
που θα δει ότι καταργείται η δέκατη τρίτη σύνταξη, εκείνο το «φιλοδώρηµα» που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, φιλοδώρηµα 900 εκατοµµυρίων
ευρώ, που αφορούσε το σύνολο των συνταξιούχων, οκτακόσιες
χιλιάδες µε πλήρη σύνταξη και ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες µε αναλογική. Κατά τη γνώµη µας, αυτό είναι µία κοινωνική αδικία και µάλιστα, σε µία ευνοϊκότερη οικονοµικά εποχή.
Επίσης, το 90% των εργαζοµένων θα έχει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του, που θα φτάνουν µέχρι το 20%. Αντί, λοιπόν, σε µία ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία να προχωρήσουµε
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µπροστά, επιστρέφουµε πίσω σε παλιές συνταγές, όπου οι πολλοί θα πληρώνουν περισσότερο για να ελαφρύνονται οι λίγοι.
Οι συντάξεις, για παράδειγµα, των ποσοστών αναπλήρωσης
αφορούν µόνο όσους έχουν από τριάντα µέχρι σαράντα χρόνια
ασφάλισης. Λέτε πως φέρνετε αλλαγές γιατί ο προηγούµενος
νόµος ήταν αντισυνταγµατικός, όταν είναι ξεκάθαρο από την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας πως ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών είναι δικαίωµα και επιλογή του νοµοθέτη. Η επαναφορά των κλάσεων δεν χρειάζεται να πούµε πόσο
άδικο ασφαλιστικό σύστηµα υπήρξε. Αρκεί να θυµηθούµε τι γινόταν τα προηγούµενα χρόνια µε τους ασφαλισµένους, για παράδειγµα στο ΤΕΒΕ, που αδυνατούσαν να τις πληρώσουν.
Με βάση, λοιπόν, την αναλογιστική µελέτη, ένα παράδειγµα
θα φέρω, η µέση σύνταξη µειώνεται ανά έτος µέχρι το 2040.
Αυτό είναι το νοµοσχέδιό σας. Φέρνετε ένα ασφαλιστικό σύστηµα, όπου θα πληρώνει το ίδιο, αυτός µε εισόδηµα 100.000
ευρώ, µε αυτόν που έχει εισόδηµα 10.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι
δικαιοσύνη και δεν είναι αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης. Πρόκειται για την επιστροφή της επίθεσης εναντίον
των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Είναι ένα ασφαλιστικό σύστηµα που, σε συνδυασµό µε την συνολικότερη επιλογή σας για την απορρύθµιση στην αγορά εργασίας, την απροστάτευτη εργασία, την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, την υποβάθµιση του ΣΕΠΕ, την ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, αλλά και τη
µείωση των επιδοµάτων πρόνοιας, προοιωνίζει δυσάρεστο µέλλον.
Κύριοι Υπουργοί, η Κυβέρνησή σας δεν θα κριθεί από µία εικονική πραγµατικότητα. Θα κριθεί από την εφαρµογή της πολιτικής σας. Κι αυτό δεν θα συµβεί µόνο µε το ασφαλιστικό, αλλά
µε όλα τα προεκλογικά σας µυθεύµατα, µε όλες τις προεκλογικές σας απάτες. Όπως για παράδειγµα, αυτό που γίνεται αυτές
τις µέρες µε το προσφυγικό, που αφήσατε τα νησιά µας να βουλιάξουν, από ανικανότητα διαχείρισης του θέµατος και τα µετατρέψατε σε αποθήκες ψυχών. Για να µπορέσετε να καλύψετε
αυτή την ανεπάρκεια, επιστρατεύσετε τον αυταρχισµό και τη βία
εναντίον των νησιωτών µας. Πρέπει άµεσα να αποσύρετε τα
ΜΑΤ, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει εκτός ελέγχου και τα νησιά
µας χρειάζονται αποσυµφόρηση.
ο Υπουργός, ξεκινώντας την οµιλία του, είπε ότι πρόκειται για
ένα ιστορικό νοµοσχέδιο. Θα συµφωνήσω µαζί του. Να θυµάται,
όµως, ότι στην ιστορία υπάρχει και το Βατερλό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Τσιγκρής Άγγελος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν κλείσει
επτά µήνες, που η Νέα Δηµοκρατία είναι στην Κυβέρνηση και σε
αυτούς τους επτά µήνες, όπως ένας καλός µηχανικός βάζει γερά
θεµέλια, για να χτίσει επάνω τους, έτσι κι αυτή η Κυβέρνηση
βάζει τα θεµέλια της νοµοπαρασκευής, για να φτιαχτεί η Ελλάδα
,που όλοι θέλουµε και τουλάχιστον εµείς οραµατιστήκαµε.
Μέσα σε επτά µήνες, λοιπόν, ψηφίστηκαν πενήντα νοµοσχέδια. Είναι κάτι, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Βεβαίως, θα αναρωτηθεί κάποιος: µόνο η
αριθµητική παραγωγή νόµων, δηλαδή η ποσότητα της νοµοπαραγωγής, δίνει και ποιότητα ταυτόχρονα; Αυτή είναι η µεγάλη
επιτυχία της σηµερινής Κυβέρνησης, γιατί οι νόµοι είναι ποιοτικοί
και οδηγούν την Ελλάδα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δηµιουργούν συνθήκες ασφαλείας στην καθηµερινότητα, ανάπτυξης στην αγορά, φοροελάφρυνσης στους µικροµεσαίους και
στους ελεύθερους επαγγελµατίες, αφαίρεση δυσβάσταχτων
βαρών και δηµοσιονοµικών υποχρεώσεων από τις πλάτες της
πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και ταυτοχρόνως, λύνονται
προβλήµατα στη νοµοθεσία και διορθώνονται τα λάθος αντανακλαστικά, που είχε δώσει η πολιτεία στον τοµέα της ασφάλειας,
τα τελευταία χρόνια.
Σήµερα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να µιλήσουµε για κάτι άλλο, πολύ
σηµαντικό. Αν κάποιος περάσει από τα καφενεία της επαρχίας,
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όταν µιλούν για τις συντάξεις, το πρώτο και κύριο που αναρωτιούνται όλοι, είναι αν θα πάρουµε τελικά συντάξεις εµείς, που
ακόµα δουλεύουµε. Επειδή οι αριθµοί είναι ξεροκέφαλοι, αν και
µερικές φορές κουράζουν, είναι και απόλυτα αποκαλυπτικοί. Η
Ελλάδα έχει την πρωτιά στη συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταναλώνει το 17,7% του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος για συντάξεις, ενώ ο µέσος όρος στα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξεπερνά το 12,5%.
Για να δούµε, λοιπόν, τι συντάξεις δίνουµε. Η Ελλάδα διανέµει
τέσσερα εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες συντάξεις, οι οποίες διανέµονται σε δύο εκατοµµύρια πεντακόσιους
εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχους. Ας δούµε, λοιπόν, πόσοι εργάζονται στη χώρα µας. Στη χώρα µας εργάζονται τρία εκατοµµύρια επτακόσιοι συµπολίτες µας, ενώ ο µη ενεργός οικονοµικά
πληθυσµός ανέρχεται στα τρία εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες
άτοµα. Αυτά, αν τα συγκρίνει κάποιος, θα δει ότι ουσιαστικά,
έχουµε µία από τις χειρότερες αναλογίες εργαζοµένων-συνταξιούχων στην Ευρώπη και αυτό δηµιουργεί το τεράστιο πρόβληµα
στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Να δούµε, όµως και την πρόβλεψή µας για το µέλλον, γιατί
δεν θα µείνουµε µόνιµα στο 2020. Τι θα συµβεί στην Ελλάδα το
2050, σε τριάντα χρόνια από τώρα; Η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον
τα έντεκα εκατοµµύρια, περίπου, που έχει σήµερα, αλλά εκτιµάται, σύµφωνα µε τις επίσηµες µελέτες της ίδιας της Βουλής ότι
θα έχει περίπου εννέα εκατοµµύρια κατοίκους. Ένας στους τρεις
Έλληνες θα είναι άνω των εξήντα πέντε ετών. Τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες θα είναι άνω των ενενήντα ετών. Ένας εργαζόµενος
θα αντιστοιχεί σε έναν συνταξιούχο. Αυτές είναι οι προβλέψεις
για το 2050.
Να δούµε, λοιπόν, τι φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, που καλείται
να εγγυηθεί την βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού µας συστήµατος και ταυτοχρόνως, να δώσει µια ανάσα στους Έλληνες συνταξιούχους. Η αλήθεια θα παρουσιαστεί µε αριθµούς. Μπορεί το
νοµοσχέδιο να µην έχει αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους,
αλλά έχει αυξήσεις για ένα µεγάλο ποσοστό αυτών.
Είναι ο πρώτος συνταξιοδοτικός νόµος, ο οποίος φέρνει αυξήσεις και όχι µειώσεις. Μετά από δώδεκα µνηµονιακά χρόνια,
για πρώτη φορά βλέπουµε αύξηση συντάξεων. Συγκεκριµένα,
αυξάνονται οι συντάξεις σε οκτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους.
Αναλυτικότερα, σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους
αυξάνεται η κυρία και η επικουρική σύνταξη, αλλά ταυτοχρόνως,
δίνονται και τα αναδροµικά από τον Απρίλιο του 2020. Ενώ σε
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους γίνονται αυξήσεις
σε ένα µάκρος χρόνου, µέχρι το 2024, σε πέντε δόσεις.
Άµεσα κερδισµένοι είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι βγήκαν στη σύνταξη µετά από την 13η Μαΐου του
2016. Συγκεκριµένα αυτοί, στην κύρια ασφάλισή τους θα δουν
αύξηση 288 ευρώ το µήνα και θα πάρουν αναδροµικά 2.304
ευρώ. Άλλες τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι, που µειώθηκε η
επικουρική τους σύνταξη τον Ιούνιο του 2016, θα πάρουν αύξηση
από 30 ευρώ έως 200 ευρώ το µήνα και αναδροµικά, που θα φτάσουν τα 1.600 ευρώ. Επίσης, διακόσιες πενήντα χιλιάδες έως
τριακόσιες χιλιάδες παλιοί συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις
συντάξεις τους σε πέντε δόσεις, µέχρι το 2024. Δηλαδή, ένας
που έπαιρνε 1.000 ευρώ, το 2020 θα πάρει 1.024 ευρώ. Το 2021
θα πάρει 1048 ευρώ και θα ανεβαίνει 24 ευρώ το χρόνο µέχρι το
2024, για να παγιωθεί η σύνταξή του στα 1120 ευρώ. Είναι µία
καλή αρχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν, όµως, και κάποια βασικά ζητήµατα, τα οποία εµείς οι νοµικοί τα ψάχνουµε και τα
ελέγχουµε στη σωστή νοµοθέτηση. Θα πρέπει ένας νόµος,
πρώτα και κύρια, να σέβεται το Σύνταγµα. Και αυτός ο νόµος
είναι απόλυτα συνταγµατικός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Το νοµοσχέδιο σέβεται τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας. Με αυτόν το νόµο, όλοι οι
Έλληνες συνταξιούχοι θεωρούνται ίσοι, όπως επιβάλλε η βασική
συνταγµατική αρχή. Βεβαίως, οι συντάξεις στο µέλλον θα είναι
αναλογικές και βεβαίως ανταποδοτικές, σε σχέση µε τις εισφο-
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ρές που καταβλήθηκαν. Δεν είναι δίκαιο αυτό; Σε µία µεταρρύθµιση πρέπει κατά βάση, να υπάρχει αναγκαιότητα και καταλληλόλητα. Δηλαδή, πρέπει να είναι αναγκαίος ένας νόµος και
κατάλληλος γι’ αυτό που καλείται να θεραπεύσει. Το ανά χείρας
νοµοσχέδιο διαθέτει και τις δύο προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος ασφαλιστικός νόµος
είναι πολιτικά έντιµος. Είναι κοινωνικά δίκαιος. Είναι εθνικά ωφέλιµος. Είναι χρονικά αναγκαίος και απόλυτα κατάλληλος, γιατί
διασφαλίζει την επιβίωση του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ
να υπερψηφίσουµε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που εισηγείται
στην εθνική αντιπροσωπεία η ελληνική Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Θάνος Μωραΐτης από τον ΣΥΡΙΖΑ και την
Αιτωλοακαρνανία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο αυτό το τελευταίο διάστηµα και στη δηµόσια σφαίρα και στις συνεδριάσεις των επιτροπών, αλλά και χθες και σήµερα, ακούστηκαν µια σειρά από
επιχειρήµατα πολλών συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας και
βεβαίως, του Υπουργού, στην προσπάθεια να στηρίξουν το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο εισηγούνται.
Ακούσαµε, λοιπόν, για αυξήσεις συντάξεων, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποτελεί µία µεγάλη µεταρρύθµιση, ότι καθιστά το ασφαλιστικό µας σύστηµα βιώσιµο µέχρι το 2070, ότι έχει
αναπτυξιακή δυναµική και προοπτική και τέλος, ότι έχει την αποδοχή της κοινωνίας.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτά, τα οποία έχετε πει
εσείς αυτό το διήµερο σε αυτή την Αίθουσα. Προφανώς ή έχετε
στα χέρια σας άλλο νοµοσχέδιο ή δεν διαβάσατε αυτό, το οποίο
θα ψηφίσει αύριο η Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό
το οποίο αποτυπώνεται είναι κάτι εντελώς διαφορετικό απ’ αυτό
το οποίο παρουσιάσατε. Όλα όσα ισχυρίζεστε δεν έχουν καµία
σχέση µε την πραγµατικότητα.
Εάν ήθελα να βάλω έναν πρόχειρο τίτλο σε αυτό το νοµοσχέδιο, µικρό αλλά ξεκάθαρο, θα ήταν: «Πενιχρές συντάξεις και νέες
business». Και αυτό θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Διότι το ασφαλιστικό σας νοµοσχέδιο πλήττει στοχευµένα τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες των κατώτερων
και µεσαίων εισοδηµάτων, δηλαδή το 90% κάθε κατηγορίας αντίστοιχα.
Ο µεγάλος στόχος αυτού του νοµοσχεδίου -αφού θέλει βεβαίως να υπηρετήσει όλο το προεκλογικό σας αφήγηµα περί
«κακού» νόµου Κατρούγκαλου- έχει δύο στοχεύσεις. Να δηµιουργήσει τους όρους της ανάποδης αναδιανοµής, αλλά κυρίως
να δηµιουργήσει τους όρους για την στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση.
Και εξηγούµαι. Τα λεφτά για τις συντάξεις -το είπαν πολλοί συνάδελφοι, δεν θέλω να αφιερώσω χρόνο σε αυτό- το 2020 είναι
κατά 200 εκατοµµύρια λιγότερα από το 2019. Άρα, λοιπόν, µην
προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο-µαύρο. Απλή λογική χρειάζεται, για να καταλάβει κάποιος ότι η πίτα µικραίνει, ότι οι συντάξεις το επόµενο διάστηµα θα είναι µικρότερες. Καταργείτε τη
δέκατη τρίτη σύνταξη, ενώ εσείς οι ίδιοι πριν εννέα µήνες σε
αυτή εδώ την Αίθουσα την υπερψηφίσατε. Καταργείτε την δέκατη Τρίτη σύνταξη, που ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη
δεσµεύτηκε ότι θα τη διατηρήσει. Αύριο και ο Πρωθυπουργός
και εσείς σε αυτήν την Αίθουσα θα καταψηφίσετε τη δέκατη τρίτη
σύνταξη και θα υπερψηφίσετε βεβαίως, το νοµοσχέδιό σας.
Μας έχει πει, όµως, και ο ίδιος Υπουργός κάτι, που δεν µπορούµε να το ξεχάσουµε. Πώς µας το είπατε; Δεν βλέπατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη! Άρα προφανώς, δεν βλέπατε και τις
οκτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους, χαµηλοσυνταξιούχους, που
λάµβαναν ολόκληρη αυτή τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Βεβαίως, και
δεν βλέπατε το ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους στη χώρα, που λάµβαναν κλιµακωτά τη δέκατη Τρίτη
σύνταξη. Αυτοί προφανώς, είναι αόρατοι για εσάς, για το σύστηµά σας, για την πρότασή σας, για το όραµα, που έχετε για το
ασφαλιστικό σύστηµα στης χώρα µας. Μειώνετε κατά 30% τις
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συντάξεις όσων έχουν καταστεί απασχολούµενοι συνταξιούχοι,
πριν την εφαρµογή του ν.4387/2016.
Για τις επικουρικές συντάξεις ανοίγει ένα µεγάλο πάρτι προπαγάνδας. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για ποιες συντάξεις µιλάτε; Γιατί οι µόνοι οι οποίοι θα δουν αναιµικές
αυξήσεις, είναι περίπου διακόσιες πεντήντα χιλιάδες παλιοί -πριν
το 2016- συνταξιούχοι, µε σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. Μην ξεχνάτε, όµως, οι συνταξιούχοι µας είναι δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες.
Οι περιβόητες αυξήσεις των 200 ευρώ και 250 ευρώ, που πλασάρετε στον κόσµο -άκουσα και τον προηγούµενο οµιλητή της
Νέας Δηµοκρατίας- µε όλη αυτή την προπαγάνδα η οποία έγινε,
ποιους αφορούν; Μόνο όσους έχουν µέσο µισθό 3.500 ευρώ και
σαράντα έτη αδιάκοπης ασφάλισης. Ειλικρινά ρωτώ: Πόσοι Έλληνες είναι αυτοί που πράγµατι, έχουν αυτό το καθεστώς; Θα
µπορούσα να αναφέρω κι άλλα σηµεία σχετικά µε τις συντάξεις,
αλλά για την οικονοµία του χρόνου, θέλω να κλείσω µε αυτό πριν προχωρήσω στις εισφορές- που θεωρώ απαραίτητο και θα
αναφέρω δύο παραδείγµατα.
Έχουµε στα χέρια µας την αναλογιστική µελέτη. Έχουµε τον
καθρέφτη, έχουµε το αποτύπωµα της όλης πολιτικής και του
όλου νοµοσχεδίου και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η πολιτική σας και ποια θα είναι τα επόµενα χρόνια µέχρι το 2040 τα
αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής, που θα είναι οι µειώσεις στις
συντάξεις.
Έρχοµαι στις εισφορές. Αυξάνετε την ελάχιστη, υποχρεωτική
εισφορά από τα 185 ευρώ στα 220 ευρώ, δηλαδή κατά 20%.
Αυτό σηµαίνει ότι το 90% των ελεύθερων επαγγελµατιών θα πληρώσει µεγαλύτερες εισφορές. Σε ποια συγκυρία γίνεται αυτό; Σε
µια συγκυρία που οι µικροµεσαίοι, µικροί, έµποροι, βιοτέχνες
περνάνε µια νέα κρίση. Οι ίδιοι µας παρουσίασαν τα στοιχεία του
τζίρου των εορτών. Όλοι βλέπουµε µια κάµψη στην αγορά και
λόγω της πολιτικής, αλλά και λόγω µιας διεθνής συγκυρίας. Εκεί
ακριβώς, πέραν από την αύξηση του ρεύµατος ,που φορτώθηκαν
στην πλάτη τους, τώρα έχουµε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και έχουν βεβαίως και έναν Ηρακλή πάνω από τα κεφάλια τους ,για να δουν τη βιωσιµότητα και το µέλλον της
επιχείρησής τους.
Φέρνετε το σύστηµα των κλάσεων χωρίς, όµως, να συνδέετε
την εισφορά µε το εισόδηµα. Πρόκειται για ξεκάθαρο στοιχείο
στρέβλωσης του ανταγωνισµού υπέρ των µεγαλύτερων εισοδηµάτων φυσικά, τα οποία µε αυτόν τον τρόπο στρέφετε προς την
ιδιωτική ασφάλιση. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο δεύτερος βασικός
πυλώνας της πολιτικής σας και αυτού του νοµοσχεδίου.
Τι κάνετε; Πόσοι είναι αυτοί, που πράγµατι τα προηγούµενα
τρία χρόνια έδωσαν περισσότερα ως ασφαλιστική εισφορά; Τι
γίνεται; Μιλάµε για κάποιες χιλιάδες. Εκεί, λοιπόν, είναι που δηµιουργείτε ένα πολύ ωραίο πακέτο πελατών, κύριε Υπουργέ,
δώρο σε συγκεκριµένα συµφέροντα, δώρο στην ιδιωτική ασφάλιση.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε. Για να µπορέσω να τελειώσω, όµως, θα κλείσω λέγοντας ότι το ασφαλιστικό
σύστηµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη γενική πορεία της οικονοµίας, µε την ανάπτυξη, αλλά και µε τον κόσµο της εργασίας.
Όσο κι αν θέλετε να κρύψετε την πραγµατικότητα, τα έργα
και οι ηµέρες σας, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι συγκεκριµένα
και είναι ορατά. Είναι το χτύπηµα στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, είναι η υποβάθµιση του ΣΕΠΕ, η υπαναχώρησή σας από
την προεκλογική υπόσχεση για την αύξηση του κατώτατου µισθού στο διπλάσιο της ανάπτυξης, η συνολική απορρύθµιση που
προκαλέσατε στην αγορά εργασίας. Το ασφαλιστικό σας νοµοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει την ολοµέτωπη επίθεση σας
στον κόσµο της εργασίας.
Κλείνω µε αυτό το οποίο ακούγεται τις τελευταίες ώρες από
πάρα πολλούς συναδέλφους: «Κερδίσαµε τις εκλογές. Πήραµε
40%. Νοµιµοποιούµαστε να προχωρήσουµε σε αυτές τις νοµοθετικές ρυθµίσεις». Και το τρελό: «Έχουµε την κοινωνία µαζί
µας». Δεν είναι έτσι. Την κοινωνία µαζί σας την είχατε στις εκλογές και κερδίσατε, αλλά την είχατε, γιατί είχατε επιδοθεί για
µήνες σε έναν, άνευ προηγουµένου, ακροδεξιό λαϊκισµό, υποσχόµενοι λύση του προσφυγικού. Αυτή την ώρα που µιλάµε εδώ
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σήµερα, τα νησιά µας βιώνουν µια εµπόλεµη κατάσταση. Υπάρχει
ένα µπάχαλο στο προσφυγικό και τα νησιά µας πληρώνουν τις
ιδεοληψίες σας, τις εµµονές σας και τη διαχειριστική σας ικανότητα.
Κερδίσατε τις εκλογές, γιατί υποσχεθήκατε ότι θα καταργήσετε τη Συµφωνία των Πρεσπών. Κερδίσατε τις εκλογές γιατί,
υποσχεθήκατε ανάπτυξη, η οποία είναι στον δρόµο και βεβαίως
δεν έρχεται, νέες θέσεις εργασίας και έχουµε µείωση αυτήν τη
στιγµή, επένδυση µεγάλη από πλευρά σας στην αριστεία και την
αξιοκρατία, που τσαλακώνεται µε τις αποφάσεις και τις τροπολογίες σας.
Καταλάβετε και πάρτε το µήνυµα: Πράγµατι, κερδίσατε στις 7
Ιούλη, αλλά δεν σας δόθηκε λευκή επιταγή. Ο λαός σάς έδωσε
εντολή λαϊκή, γι’ αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψυχραιµία στα κυβικά σας. Απέναντί σας το επόµενο διάστηµα δεν
θα βρείτε εµάς. Θα βρείτε ενωµένο τον ελληνικό λαό απέναντι σ’
αυτές τις νεοφιλελεύθερες βαλκανικές πολιτικές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Ιωάννη Πασχαλίδη, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου µε τίτλο: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης» επιδιώκεται να δηµιουργηθεί ένα νέο ψηφιακό
ασφαλιστικό σύστηµα.
Ειδικότερα, µε την ασφαλιστική αυτή µεταρρύθµιση επιδιώκεται να ολοκληρωθεί οριστικά η µεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση, καθώς ενοποιούνται όλοι οι ασφαλιστικοί
φορείς απονοµής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, ενώ ταυτόχρονα υλοποιείται µέγιστη θεσµική τοµή της απονοµής ψηφιακής
σύνταξης, που αποτελεί και µια από τις σηµαντικότερες δεσµεύσεις της παρούσας Κυβέρνησης.
Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του ψηφιακού µετασχηµατισµού του συστήµατος είναι η δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης του πολίτη σε ψηφιακές υπηρεσίες, η δυνατότητα
ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, η διαλειτουργία των συστηµάτων µε σεβασµό τη διασφάλιση της ανωνυµίας και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, το
ψηφιακό σύστηµα ασφαλιστικής ιστορίας «ΑΤΛΑΣ» και φυσικά,
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της διαδικασίας απονοµής σύνταξης.
Πιο συγκεκριµένα, από την 1η Μαρτίου 2020 ο Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης µετονοµάζεται σε Ηλεκτρολογικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αποκαλούµενο στο εξής «eΕ.Φ.Κ.Α.» στον οποίο εντάσσεται και το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
επιτυγχάνεται οργανωτική, διοικητική ενοποίηση, διατηρουµένης
της λογιστικής αυτοτέλειας των επιµέρους κλάδων, δηλαδή της
κύριας σύνταξης, της επικουρικής ασφάλισης και της εφάπαξ
παροχής.
Άλλωστε, µε διορθωτικές, ευνοϊκές παρεµβάσεις και συνοδευόµενο από δύο µελέτες, που αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, το παρόν ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο, το οποίο επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα περίπου τέσσερα εκατοµµύρια ασφαλισµένους και συνταξιούχους, προβλέπει τις εξής βασικές αλλαγές:
Όσον αφορά τις εισφορές µη µισθωτών, εισάγεται νέο σύστηµα εισφορών ελεύθερης επιλογής για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους, επιστήµονες, αγρότες.
Μέχρι τις 12 Μαρτίου πρέπει να πληρωθούν οι πρώτες εισφορές
Ιανουαρίου, που θα υπολογιστούν µε το νέο σύστηµα. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες θα κληθούν τις επόµενες ηµέρες να δηλώσουν την ασφαλιστική
κλίµακα, κατά την οποία επιθυµούν να ενταχθούν για το 2020, σε
ειδική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ.
Αναλυτικότερα, µε το νέο ασφαλιστικό θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερης επιλογής, που θα ξεκινούν από
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210 ευρώ και θα κλιµακώνονται έως την έκτη κατηγορία. Ειδικό
ευνοϊκό καθεστώς για µηνιαίες εισφορές ύψους 126 ευρώ θα
υπάρχει για τους νέους ασφαλισµένους, που έχουν πέντε χρόνια
ασφάλισης. Από το ποσό αυτό, τα 93 ευρώ αφορούν την κύρια
σύνταξη, ενώ τα 33 ευρώ την υγεία. Όσο υψηλότερες είναι οι εισφορές, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η µηνιαία σύνταξη, που
θα λάβουν µε το νέο ασφαλιστικό.
Σηµαντική θα είναι η ανακούφιση, που θα λάβουν όλοι οι παράλληλα ασφαλισµένοι, καθώς όσοι καλύπτουν από τον µισθό
τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ,
θα απαλλάσσονται από την εισφορά στο µπλοκάκι.
Μια από τις πιο σηµαντικές ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου είναι οι αυξήσεις κύριων συντάξεων. Περίπου ένα εκατοµµύριο συνταξιούχοι τον Ιούνιο θα δουν αυξήσεις χειροπιαστές,
µετά από επανυπολογισµό των συντάξεων, µε βάση τα βελτιωµένα ποσοστά αναπλήρωσης, που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό.
Στους σηµαντικά ωφεληµένους κατατάσσονται οι συνταξιούχοι, που έχουν διανύσει ασφαλιστικό βίο τριάντα πέντε έως σαράντα ετών, δεν επιβαρύνονται µε προσωπική διαφορά και
αποχώρησαν µε συντάξιµες αποδοχές άνω των 1.500 ευρώ. Το
κέρδος τους από τον υπολογισµό της σύνταξης, µε βάση τις βελτιωµένες συντελεστές, υπερβαίνει τα 100 ευρώ µηνιαίως και στην
περίπτωση υψηλών συντάξεων αποδοχών ύψους 3.500 ευρώ το
κέρδος φτάνει σταδιακώς στα 252 ευρώ.
Επιπλέον, το νέο ασφαλιστικό επιφυλάσσει απλοποίηση των
διαδικασιών και ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τους εργαζόµενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του
ασφαλιστικού τους βίου άλλαξαν περισσότερους από δύο ασφαλιστικούς φορείς.
Ιδιαίτερα διευκολύνονται οι ασφαλισµένοι, που έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους. Ακόµη θα
ήθελα να αναφέρω ότι 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.
Εξάλλου, όσον αφορά στις εργαζόµενες µητέρες λύνεται οριστικά το κενό νόµου που δηµιούργησε ο νόµος Κατρούγκαλου
στις µητέρες που εργάζονται και αποκτούν παιδί και τις µειωµένες εισφορές τους. Η διάταξη αυτή αφορά εργαζόµενες µητέρες
µε έµµισθη σχέση εργασίας είτε αυτοαπασχολούµενες είτε ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε απασχολούµενες στον αγροτικό τοµέα,
οι οποίες καταβάλλουν µειωµένες εισφορές κατά 50% για δώδεκα µήνες µετά τη γέννηση του παιδιού. Ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση εισφορών για µισθωτούς από 1-6-2020
ανέρχεται σε ποσοστό 0,90%. Συµπερασµατικά, το παρόν σχέδιο
νόµου αποτελεί την αφετηρία για ένα ασφαλιστικό σύστηµα πιο
απλό και βατό για τους ασφαλισµένους, µε βασικότερο στόχο
την αντιµετώπιση της δυσπιστίας των ασφαλισµένων, που έχουν
δηµιουργήσει οι νοµοθετικές ρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης και που ταυτοχρόνως, θα εξασφαλίζει αποτελεσµατικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς όλους.
Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Υπουργό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε Νέα Δηµοκρατία και µε τον κ. Βασίλειο-Πέτρο
Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου για αυτό το τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, θα µου επιτρέψετε να
πω ότι επιτέλους, µε την τροπολογία, που φέρνει ο Υπουργός
των Οικονοµικών µπαίνει ένα τέλος σε εκείνες τις Κασσάνδρες,
που ήθελαν να επενδύσουν πάνω στην ανησυχία χιλιάδων συνταξιούχων. Και επιτέλους, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισµού
του φόρου για αποδοχές, όπως συντάξεις που εισπράχθηκαν
αναδροµικά εντός του 2013 από χιλιάδες φορολογούµενους, θα
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είναι ληξιπρόθεσµες στις 29 Μαϊου του 2020, προκειµένου το
Υπουργείο να λάβει όλα εκείνα τα µέτρα, για να φέρει µία νέα
διάταξη, προκειµένου να τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των
χρήσεων να υπάρχει φορολογική ελάφρυνση και σοβαρή σκέψη
για µείωση των προστίµων και των προσαυξήσεων. Άρα, λοιπόν,
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας βλέπετε ότι έχει αντανακλαστικά, αντιδρά και απάντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ώρες καλούµαστε να
ψηφίσουµε το πρώτο µεταρρυθµιστικό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο,
που επιτέλους συνοδεύεται και από ανάλογη αναλογιστική µελέτη. Αν θέλετε, µε απλά λόγια ανοίγει την πόρτα στη νέα δεκαετία για τους εργαζόµενους, για τους εργοδότες, για τους
συνταξιούχους. Πλέον έρχεται στο λεξιλόγιό τους η λέξη «αισιοδοξία». Και επιτέλους µπορούν να αισιοδοξούν µ’ αυτή την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, που είναι ένα µέρος των µεταρρυθµίσεων
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι ένα ασφαλιστικό, µια καλή βάση. Βλέπω ότι τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης, µε διάφορες τροπολογίες, προσπαθούν να
γίνουν αρεστά σε διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων. Πρέπει
να το καταδικάσουµε αυτό. Κι εµείς γνωρίζουµε ποια είναι τα
προβλήµατα, αλλά εµείς βάζουµε µια σταθερή βάση, µια βάση
που δεν τόλµησε να βάλει καµµία προηγούµενη κυβέρνηση. Κι
αυτή την αλήθεια πρέπει να την πούµε σε αυτή την Αίθουσα.
Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο, που µετά από έντεκα χρόνια, προβλέπει αυξήσεις και καµµία µείωση.
Θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση αυτή ακούει. Κι ακούει πολύ
καλά. Έχει αυτιά και ακούει την κοινωνία. Θα ήθελα να θυµίσω τι
είπαν οι φορείς στην επιτροπή της Βουλής. Είδατε ότι έδωσαν
συγχαρητήρια στον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση και
στο επιτελείο του Υπουργείου Εργασίας για την προσπάθεια που
έκαναν να φέρουν ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα. Χρειάζονται
και άλλα και άλλα και άλλα πολλά να γίνουν. Μπήκε όµως µία
καλή βάση.
Θα µου επιτρέψετε να καταθέσω την ανακοίνωση, που έκανε
η ΕΜΔΥΔΑΣ όσον αφορά στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό. Λέει
ξεκάθαρα ότι σε συνάντηση που είχαν µε τον Υπουργό Εργασίας:
«ευτυχώς υπήρξε ανταπόκριση στο αίτηµά µας και δέσµευση του
Υπουργού ότι δεν θα µειωθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης της
προσαύξησης της σύνταξης». Αν θέλετε, ας µην βάζουµε χρώµα
στον συνδικαλισµό, αλλά βλέπουµε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και του δηµόσιου τοµέα δίνουν πραγµατικά συγχαρητήρια στο κ. Γιάννη Βρούτση για την προσπάθεια που έγινε. Το λέω
γι’ αυτούς, που λένε ότι η Κυβέρνηση έχει κατεβάσει ρολά και
δεν ακούει.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα όµως να απαντήσουµε σε εννιά βασικά ερωτήµατα.
Είναι ερωτήµατα λογικής, ερωτήµατα ουσίας, που αφορούν το
υπό συζήτηση και υπό ψήφιση ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Να ελπίζουν τελικά οι νέοι εργαζόµενοι ότι θα λάβουν σύνταξη από την
εφαρµογή του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου; Η απάντηση είναι
«ναι» γιατί πραγµατικά δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες,
ώστε να είναι ένα ασφαλιστικό σύστηµα, που ο κάθε εργαζόµενος και οι νέοι εργαζόµενοι κυρίως να ξέρουν ότι κάποια στιγµή
θα πάρουν σύνταξη. Πρέπει επιτέλους, να πάµε σε µία αλλαγή
νοοτροπίας Αυτό γίνεται µε αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Δεύτερο ερώτηµα. Διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έφερε ο
Υπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης αναλογιστική µελέτη.
Η Κυβέρνηση προχωρά σε µείωση των εισφορών. Έχουµε µία
γενικότερη πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. Έχουµε
µια ξεκάθαρη ατζέντα ως παράταξη για µείωση των φόρων. Όλα
αυτά πραγµατικά, συµβάλλουν στο να λέµε ότι έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα, που θα είναι βιώσιµο. Και θα είναι βιώσιµο.
Τρίτο ερώτηµα. Εκσυγχρονίζονται οι υπηρεσίες; Μπαίνουν οι
βάσεις για την αντιµετώπιση των συνταξιούχων, των εργαζοµένων, των εργοδοτών, όπως τους αξίζει; Η απάντηση είναι: Μην
αδικούµε αυτό το νοµοσχέδιο, διότι σχεδόν οι µισές διατάξεις
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αφορούν τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ. Αφορούν την απλοποίηση των
διαδικασιών. Αφορούν και τις νέες δοµές του ΕΦΚΑ. Να δούµε
τι λένε και οι εργαζόµενοι. Άκουσα, µε πολύ ενδιαφέρον, τους
εργαζόµενους, που υπηρετούν στον ΕΦΚΑ. Είδαν ότι έχει ένα θετικό πρόσηµο αυτό το νοµοσχέδιο.
Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι και ο διοικητής του
ΕΦΚΑ, ο κ. Χάλαρης, που είναι ένας πραγµατικός τεχνοκράτης
θα το δει µε πολύ θετικό µάτι. Να πω το εξής. Εµείς µε αυτό το
νοµοσχέδιο φέρνουµε αλλαγή στον νόµο Κατρούγκαλου. Να το
φέρουµε και στη δοµή του ΕΦΚΑ. Γιατί αυτή τη στιγµή βλέπουµε
υπηρεσίες, που συγχωνεύτηκαν και που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των κατοίκων. Επιτρέψτε µου, µιας και εκλέγοµαι
στον νότιο τοµέα της Β’ Αθηνών, να σας πω ότι σήµερα στην Καλλιθέα, στη Γλυφάδα έχουµε σοβαρά προβλήµατα, µεγάλη προσπάθεια των εργαζοµένων και µεγάλη ταλαιπωρία των
συνταξιούχων, των εργαζοµένων και των εργοδοτών.
Προτείνω, λοιπόν και το υπό ίδρυση κατάστηµα της Νέας
Σµύρνης, που πραγµατικά θα δώσει ανάσα, γιατί θα αποσυµφορήσει τις εκεί περιοχές, αλλά και την ίδρυση δύο νέων υποκαταστηµάτων, ένα στο Μοσχάτο, που θα εξυπηρετήσει τον Ταύρο
και γειτονικές περιοχές και ένα στην Αργυρούπολη, ώστε να φέρουν αποσυµφόρηση στο κατάστηµα της Γλυφάδας και να εξυπηρετήσει και το Ελληνικό. Σας µεταφέρω και την επιθυµία του
δηµάρχου Μοσχάτου-Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυµίου και του δηµάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης του κ. Γιάννη Κωνσταντάτου
ότι είναι στη διάθεση του κ. Χρήστου Χάλαρη, του διοικητή, για
να κάνουµε αυτά τα καταστήµατα σε ακίνητα, που ανήκουν
στους δήµους. Εδώ δείχνουµε ότι έχουµε µια Κυβέρνηση και
έχουµε οργανισµούς, που πραγµατικά συνεργάζονται, κάτι που
δεν έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά το παρελθόν.
Επιτρέψτε µου να απαντήσω στα τελευταία ερωτήµατα, που
έχω θέσει. Θα υπάρχουν σοβαρές αυξήσεις στους συνταξιούχους; Άκουσα και την κ. Αχτσιόγλου να κάνει τοποθετήσεις µε
µια προσπάθεια υποβάθµισης. Δεν πρέπει να υποβαθµίζουµε την
προσπάθεια της Κυβέρνησης. Ναι, θα έχουµε αύξηση σε κύριες
και επικουρικές συντάξεις. Στις επικουρικές συντάξεις, πάνω από
τριακόσιοι χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις. Το ίδιο και
στις κύριες, ακόµη περισσότεροι συνταξιούχοι.
Άλλο ερώτηµα: δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους
της επιλογής; Ναι! Για πρώτη φορά, έχουµε δικαίωµα στην επιλογή της σύνταξης, που θα πάρει στο µέλλον και της εισφοράς,
που θα δώσει.
Πάµε στο τελευταίο ερώτηµα: Τελικά, πόσο θα είναι αυτή η
αύξηση; Μεσοσταθµικά 100 ευρώ, ενώ θα κυµαίνεται από 5 έως
196. Στις επικουρικές. Άλλο ερώτηµα: ποιοι θα ωφεληθούν; Όλοι
οι εργαζόµενοι, γιατροί, δικηγόροι, στρατιωτικοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, το σύνολο των συνταξιούχων.
Να πάµε στο τελευταίο ερώτηµα: Τελικά τι φέρνει; Φέρνει κοινωνική δικαιοσύνη, φέρνει απλότητα, φέρνει ευελιξία, φέρνει ειδική πρόνοια για τους νεοεισερχόµενους, φέρνει φορολογικά
κίνητρα, αφού φέρνει φορολογική έκπτωση, σεβασµό σε αυτόν
που έχει εργαστεί και κυρίως, σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση.
Πάµε στο τελευταίο θέµα και κλείνω. Σε τι διαφέρει αυτό το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο από τα προηγούµενα; Εδώ πρέπει να
σταθούµε. Ότι οι συντάξεις στο µέλλον θα πληρώνονται από τις
εισφορές και όχι από τους φόρους και αυτό είναι το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, αυτή είναι η
πραγµατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αυτό κάνει τη µεγάλη
διαφορά του νόµου Βρούτση από τους νόµους Κατρούγκαλου
και όλων των προηγούµενων Υπουργών.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, µε την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µε την αύξηση της εισπραξιµότητας των εισφορών, µε την αύξηση της απασχόλησης, µέσα
από την αύξηση των επενδύσεων, από τις αυξήσεις στους µισθούς, που θα έρθουν -να είστε σίγουροι γι’ αυτό- αποµακρύνει
κάθε σκέψη ότι το σύστηµα αυτό θα είναι σύστηµα φοροεπιβολής. Αντιθέτως, θα είναι ένα νοµοσχέδιο και ένα ασφαλιστικό σύστηµα, που θα φέρει στην καθηµερινότητά µας τη λέξη
«ανταποδοτικότητα».
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε Νέα Δηµοκρατία και µε τον κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια από την όµορφη Μαγνησία.
Θα κλείσουµε µε τον κ. Δρίτσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη από το
πρωί έχουν ακουστεί νοµίζω κατ’ επανάληψη τα περισσότερα επιχειρήµατα. Θα ήθελα να παραβάλω και να αντιπαραβάλω ορισµένα γεγονότα, για να φρεσκάρουµε τη µνήµη µας. Και όλα
αυτά γιατί παρακολουθήσαµε το περασµένο Σάββατο µια τηλεοπτική φιέστα του ΣΥΡΙΖΑ στο Τάε κβο ντο και ουσιαστικά, αυτή
η φιέστα στηριζόταν, από τη µια σε κάποια προπαγανδιστικά βίντεο και από την άλλη σε µια οµιλία. Η ίδια η οµιλία, δυστυχώς,
δεν φρονώ ότι είχε κάποιο ενδιαφέρον, τα προπαγανδιστικά βίντεο όµως, κάτι ήθελαν να πουν.
Ο πυρήνας γύρω από τον οποίο φτιάχτηκαν ήταν πολύ συγκεκριµένος, ότι δήθεν η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι το κόµµα της
αριστείας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συµβούλους κάποια φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα. Δηλαδή, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ,
είναι κακό να υπάρχει, έστω και µακρινή συγγενική σχέση µε
έναν, δύο συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ασχέτως των ικανοτήτων που διαθέτουν και αυτοί οι άνθρωποι, για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν
θα είναι ποτέ άριστοι. Προσοχή όµως, γιατί όπως θυµόµαστε δεν
ενοχλούσε καθόλου τη σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όταν
αναλάµβαναν -ασχέτως προσόντων- θέσεις υψηλής ευθύνης και
γίνονταν ακόµα και Υπουργοί στην προηγούµενη κυβέρνηση,
κολλητοί και φίλοι φίλων του πρώην Πρωθυπουργού. Τέλος πάντων, όλα αυτά βέβαια, κρίθηκαν από το αποτέλεσµα, όπως όλα
τα πράγµατα και από το αποτέλεσµα κρίθηκε και ο κ. Τσίπρας
και οι συνεργάτες του, τον Ιούλιο του 2019.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα όλων αυτών που αναφέρω. είναι
η τοποθέτηση του εξαδέλφου του πρώην Πρωθυπουργού στη
θέση του Γενικού Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών και αν και δεν είχε σπουδές στα οικονοµικά, ο κ. Τσίπρας κρίθηκε από τον ξάδερφό του, Πρωθυπουργό, ικανός να διαχειρίζεται τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις
της χώρας. Όχι µόνο αυτό, αλλά στη συνέχεια διορίστηκε και διευθυντής του οικονοµικού γραφείου του Πρωθυπουργού, γιατί
προφανώς, δεν θα υπήρχε ίσως οικονοµολόγος να αναλάβει το
αρµόδιο γραφείο. Αρκούσε όµως, η ιδιότητα του συγγενούς, για
να αναλάβει κανείς επί ΣΥΡΙΖΑ υψηλά καθήκοντα ακόµα και
άσχετα µε τα προσόντα του. Να, λοιπόν πώς αντιλαµβάνονται
την αριστεία αυτοί που κατηγορούν τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα δούµε λίγο και πώς συνδέεται αυτό µε το ασφαλιστικό,
επειδή ο κ. Τσίπρας έκανε το λάθος να κατηγορήσει αυτήν την
Κυβέρνηση για την απάτη των αρίστων. Οφείλω να θυµίσω γεγονότα, που έχουν να κάνουν και µε τα δύο και να τα συνδέσουµε
µε τη σηµερινή µας συζήτηση. Όταν κάποιος λοιπόν, µιλάει για
απάτη, παραδείγµατος χάρη, στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, δεν βρίσκει κάτι να πει σε βάρος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις.
Θυµόµαστε όµως, τον εργολήπτη αδελφό του πρώην Πρωθυπουργού και το διαγωνισµό για την ανάθεση δηµοσίου έργου,
ύψους 1,1 εκατοµµυρίων ευρώ. Ενώ λοιπόν, ο αδελφός του
πρώην Πρωθυπουργού ήταν κατηγορούµενος για χρήση πλαστής ασφαλιστικής ενηµερότητας -αυτό ήταν το αποτέλεσµα των
υψηλών εισφορών- τελικά δεν δικάστηκε, λόγω του νόµου Παρασκευοπούλου. Θα ήθελα πολύ να µάθουµε τουλάχιστον, τι
έγινε µε το χρέος του στο ΤΣΜΕΔΕ.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αρεστούς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο
της κοινωνικής ασφάλισης, προφανώς σε αυτούς περιλαµβάνονταν και η νύφη του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία, κατά σύµπτωση, τοποθετήθηκε διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του
τότε αρµόδιου Υφυπουργού, κ. Πετροπούλου και αυτό παρά το
γεγονός ότι στην αρχή είχαν επισηµανθεί προβλήµατα και κωλύµατα στη Βουλή και ασυµβίβαστα για τη συγκεκριµένη συγγενή,
τα οποία φυσικά και αγνοήθηκαν!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως µε ευκαιρία τη σηµερινή συζήτηση για το νέο ασφαλιστικό, µπορούµε να κάνουµε
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και ορισµένες συγκρίσεις, όχι πλέον µόνο για τα πρόσωπα, αλλά
και για τις πολιτικές, γιατί θυµόµαστε όλοι τη µείωση από το ΣΥΡΙΖΑ της κατώτατης σύνταξης το 2015 στα 390 ευρώ και την κατάργηση του ΕΚΑΣ, που ακολούθησε µε το νόµο Κατρούγκαλου.
Ήταν τότε, που βάζατε τον ατυχή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Παύλο Χαϊκάλη να δηλώνει πως θα δρόσιζε µε πολλή
αγάπη την καυτή πατάτα της µείωσης των συντάξεων. Ήταν η
εποχή, που ο διάδοχος Χαϊκάλη, ο κ. Πετρόπουλος δήλωνε πως
τον κυνηγούσαν στο δρόµο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και του
ζητούσαν να τους αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Λίγο πριν
από αυτήν την ιστορική δήλωση του, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε
εξαερώσει τις επικουρικές συντάξεις, επιβάλλοντας το περίφηµο
πλαφόν, που έκρινε µάλιστα αντισυνταγµατικό το Συµβούλιο της
Επικρατείας και έβαζε τις συντάξεις χηρείας στον πάγο.
Σήµερα όµως, ακούµε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να απαιτεί τη δέκατη τέταρτη σύνταξη και το επίδοµα γάµου. Απέναντι
σε αυτήν την ανερµάτιστη πολιτική, η Νέα Δηµοκρατία αντιπαραθέτει την αξιοπιστία της και την αλήθεια. Αυξάνουµε τους συντελεστές αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων, µετά τα τριάντα
έτη ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφονται και µάλιστα
αναδροµικά, οι αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου, οι οποίες δηµιούργησαν έλλειµµα ανταποδοτικότητας για τους συνταξιούχους, που εργάστηκαν σκληρά για δεκαετίες. Τις επικουρικές
συντάξεις τις επαναφέρουµε αναδροµικά από τον Οκτώβριο του
2019, στο ύψος όπου είχαν διαµορφωθεί την 31η Δεκεµβρίου του
2014.
Καταργείται το όριο των 1.300 ευρώ του νόµου Κατρούγκαλου, που επέβαλε οριζόντιο κούρεµα στο άθροισµα της καταβαλλόµενης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Ιδιαίτερα για τους
αυτοαπασχολούµενους, που ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ως «κίνηµα
της γραβάτας» και σήµερα κόπτεται για αυτούς, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας φέρνει την πλήρη αποσύνδεση των εισφορών από τα χρόνια ασφάλισης και τις γνωστές κλάσεις του
παρελθόντος, την πλήρη αποσύνδεση εισφορών από το εισόδηµα, αλλά και από την αύξηση του κατώτατου µισθού. Επίσης,
διευρύνεται καθολικά η ευνοϊκή µεταχείριση σε όλους τους νεοεισερχόµενους στην παραγωγική διαδικασία και όχι µόνο σε
νέους επιστήµονες, γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς, µέσω
της επιβολής χαµηλών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια
έναρξης του εργασιακού βίου, χωρίς µάλιστα, να έχουν την υποχρέωση αυτά τα χρήµατα να τα επιστρέψουν.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθώ ειδικά στον πρωτογενή τοµέα
και στην ευαισθησία, που έµπρακτα δείχνει η Κυβέρνηση για τον
Έλληνα αγρότη. Ως Βουλευτής Μαγνησίας, οφείλω να αναγνωρίσω πως το νέο ευνοϊκό για τους παραγωγούς µας προστατευτικό πλαίσιο µειωµένων εισφορών και αυξηµένων παροχών
διαφέρει από το αντίστοιχο για όλους τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Ταυτόχρονα, µε διατάξεις όπως αυτή για την εργασία των συνταξιούχων αγροτών, τονώνεται ακόµα περισσότερο η πρωτογενής παραγωγή και δηµιουργούνται κίνητρα στην περιφέρεια για
αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας.
Όντως, το παρόν νοµοσχέδιο φέρνει κοινωνικά αναγκαίες και
αναµενόµενες αλλαγές στον νόµο Κατρούγκαλου. Όχι γιατί θέλουµε να ισοπεδώσουµε τα πάντα και να ξεκινήσουµε πάλι από
την αρχή, αλλά γιατί πρέπει η πολιτεία να προσαρµόζεται στην
κοινωνική πραγµατικότητα, γιατί οφείλουµε να αναγνωρίσουµε
τις στρεβλώσεις που έφερε η προηγούµενη κυβέρνηση, όχι µόνο
στο ασφαλιστικό, αλλά στο σύνολο της πραγµατικής οικονοµίας
και να αποκαταστήσουµε στοιχειωδώς την κοινωνική δικαιοσύνη,
γιατί ιδιαίτερα ένα ασφαλιστικό σύστηµα, που δεν είναι δίκαιο, η
πράξη έδειξε, ότι µακροπρόθεσµα θα καταρρεύσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι να πεις; Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Είναι φανερό ότι η µεγαλειώδης συγκέντρωση του Σαββάτου στο Ταε Κβο Ντό µε την
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οµιλία του Αλέξη Τσίπρα και όλα τα αποκαλυπτικά βίντεο ενόχλησαν και έφεραν πανικό στη Νέα Δηµοκρατία, πανικό τον
οποίον εξέφρασε εναργέστατα ο προλαλήσας συνάδελφος.
Όµως, δεν θα σταθώ εδώ. Ένα νοµοσχέδιο, όπως αυτό που
συζητάµε σήµερα για το ασφαλιστικό, είναι πάντα κορυφαίας σηµασίας, γιατί το ασφαλιστικό σύστηµα, σε κάθε χώρα, συµπυκνώνει πάρα πολλές αξίες και συµπυκνώνει τα ζητήµατα της
κοινωνικής συνοχής και της βιωσιµότητας, όχι του ίδιου του
ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά της βιωσιµότητας αυτής καθ’
εαυτής της κοινωνίας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πω
τα εξής. Σήµερα κορυφώθηκε η ένταση στα νησιά, µε έναν τρόπο
πρωτοφανή. Η Κυβέρνηση του επιτελικού κράτους, η Κυβέρνηση
του νόµου και της τάξης µετέτρεψε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου σε εµπόλεµη ζώνη κυριολεκτικά, µε κίνδυνο µάλιστα
-ελπίζω ότι απετράπη- της ακούσιας, βέβαια, εµπλοκής ακόµα
και των Ενόπλων Δυνάµεων στην ένταση. Αυτά τα πράγµατα είναι
πρωτοφανή.
Τώρα, µπροστά στην τεράστια, πιεστική και προφανή ανάγκη
αποσυµφόρησης των νησιών, στην οποία απέτυχε παταγωδώς η
Κυβέρνηση, αποσύρει τα ΜΑΤ. Έτσι µας συνήθισε επτά µήνες
τώρα, ειδικά στο προσφυγικό, κάθε πέντε µέρες να αναθεωρεί
κάθε µέτρο, που πανηγυρικά είχε εξαγγείλει. Αυτό συµβαίνει.
Αποσύρει τα ΜΑΤ και καλεί σε διάλογο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
αύριο το απόγευµα τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης των
νησιών του Αιγαίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα θέµατα αυτά είναι πάρα πολύ
σοβαρά, για να τα χειριστεί µε τέτοια ανευθυνότητα οποιαδήποτε
κυβέρνηση.
Επιτέλους, η αποσυµφόρηση των νησιών είναι πάντα ένα δύσκολο και σύνθετο ζήτηµα, αλλά θέλει ενάργεια και όχι να κρύβεστε πίσω από το πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.
Μόνοι σας βγάλατε τα µάτια σας και νοµοθετήσατε και ψηφίσατε
σε αυτή εδώ τη Βουλή ανήλικοι να θεωρούνται κάτω των δεκαπέντε ετών, ενώ ήταν κάτω των δεκαοκτώ και εντάσσονταν στην
κατηγορία του ευάλωτου πληθυσµού των προσφύγων και µεταναστών και άρα µπορούσαν να µεταφερθούν.
Μόνοι σας βγάλατε τα µάτια σας και καταργήσατε αυτό που
ισχύει διεθνώς, την κατάσταση τραυµατικού και µετατραυµατικού σοκ, που οι πρόσφυγες -παιδιά και οικογένειες που έχουν
περάσει τόσες ταλαιπωρίες- είναι λογικό να το έχουν υποστεί και
να εντάσσονται και αυτοί στους ευάλωτους πληθυσµούς. Και όχι
µόνο αυτά, αλλά και πάρα πολλά αλλά.
Μόνοι σας βγάλατε τα µάτια σας, για να ακυρώσετε ακόµα και
πρόνοιες, που σας επέτρεπε το Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, µε τη µονοµανιακή λογική σας ότι θα κάνετε τον
βίο αβίωτο στους πρόσφυγες και τους µετανάστες, ώστε έτσι να
πάψουν να έρχονται. Διότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ τους έφερνε, γιατί
τους καλοδεχόταν.
Ακυρώσατε και το µέγιστο εργαλείο για την αντιµετώπιση
αυτού του συνθέτου και τεράστιου ζητήµατος, του προσφυγικού
και του µεταναστευτικού, την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν
είναι µόνο για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες. Είναι και
για τους τοπικούς πληθυσµούς.
Όταν κυριαρχεί στην πολιτική µιας κυβέρνησης και αυτό µεταλαµπαδεύει και στο κοινωνικό σώµα το αξιακό σύστηµα της
αλληλεγγύης, τότε µπορεί να βρίσκει λύσεις διαχείρισης και βελτίωσης των συνθηκών. Όταν µετατρέπει και ονοµάζει τους πρόσφυγες και τους µετανάστες σε λαθραίους, σε εισβολείς, σε
εθνικό κίνδυνο, βεβαίως έχει «χάσει την µπάλα».
Τα επίχειρα αυτών των έργων σας, τα εισπράττετε. Βάλτε
µυαλό ταχέως, γιατί είναι επείγουσα η κατάσταση. Δεν µπορεί
να παίζετε µε την Ελλάδα, µε την κοινωνική συνοχή, µε τη δυνατότητα προοδευτικής πορείας αυτής της χώρας µε τέτοιον ανεύθυνο τρόπο.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα ήθελα να πω
τα εξής. Μας καταλόγισε κιόλας ο κ. Βρούτσης -µας µάλωσε και
µας κατήγγειλε- ότι προτείνουµε ονοµαστική ψηφοφορία. Προφανώς, η ευθύνη της ελληνικής Βουλής γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
και για κάθε νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό, είναι τεράστια. Φυσικά, πρέπει κάθε Βουλευτής να αναλάβει αυτή την ευθύνη.
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Ποιο είναι το κεντρικό ζήτηµα; Δεν υπήρχε πλέον άψογη, από
άποψη τεκµηρίωσης, εισήγηση όπως αυτή της πρώην Υπουργού
και εισηγήτριάς µας κ. Έφης Αχτσιόγλου, αλλά και όλων σχεδόν
των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, µε την τεκµηριωµένη κριτική, σε
κάθε σηµείο του νοµοσχεδίου.
Δεν χρειάζεται να σταθώ περαιτέρω, όταν έχουµε πραγµατική
µείωση. Θεωρείται φάντασµα η δέκατη τρίτη σύνταξη; Δεν είναι
νοµοθετηµένη και για τώρα και για όλα τα χρόνια; Και όχι απλώς
είναι νοµοθετηµένη, αλλά προβλεπόµενη σε όλους τους σχεδιασµούς και τους υπολογισµούς µας για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό
σύστηµα, που περιλαµβάνει, σε πρώτη φάση, αυτού του είδους
τη ρύθµιση, που µπορεί να είναι στο µέλλον περισσότερο διευρυµένη.
Δεν είναι µείωση των συνταξιοδοτικών εσόδων η κατάργηση
της δέκατης τρίτης σύνταξης; Δεν σχολιάζω την ανακολουθία
σας µε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και όλα αυτά. Αυτή καθ’ εαυτή
είναι καραµπινάτη µείωση. Δεν είναι µείωση της εισοδηµατικής
θέσης του ασφαλισµένου η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών;
Δεν θα πω κι άλλα, γιατί δεν έχω τον χρόνο.
Θέλω να σταθώ σε ένα κεντρικό ζήτηµα, που ανέφερε η κ.
Έφη Αχτσιόγλου, το ανέφερε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και
το ανέφεραν και πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Στη µετατροπή πια οριστικά, µε βάση την
πρότασή σας, του ασφαλιστικού συστήµατος σε ανταποδοτικό
και όχι σε αναδιανεµητικό.
Είναι όνειρο όλων των εκσυγχρονιστών, χρόνια τώρα, οι οποίοι
θέλουν να κάνουν το ασφαλιστικό σύστηµα ανταποδοτικό. Αυτό
το κάνει µια ασφαλιστική εταιρεία, αυτό το κάνουν οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν είναι κοινωνικό κράτος το κράτος,
που επιλέγει το ανταποδοτικό σύστηµα στο συνταξιοδοτικό. Είναι
ντίλερ των ιδιωτικών συµφερόντων.
Δεν µιλώ στον αέρα. Από το 2018 αναγγέλθηκε -υπάρχουν τα
δελτία Τύπου- επίσηµη συνάντηση του τότε τοµεάρχη κ. Σταϊκούρα -αν ενθυµούµαι καλά ήταν και ο κ. Μηταράκης µαζί- µε τη
διοίκηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών. Πού; Στα γραφεία της Ένωσης, όχι στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας, όχι
απλώς µια τυχαία συνάντηση, µια συνάντηση, που σύµφωνα µε
την ανακοίνωση που εκδόθηκε, έξι σηµεία συγκρότησαν το συµφωνηµένο σχέδιο για την αναµόρφωση των επικουρικών συντάξεων και για τη συµµετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης σε αυτό, κάτι
που απεδείχθη πολύ σύντοµα ότι αυτό δεν µπορούσε να γίνει
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έτσι όπως το σχεδίασαν, γιατί δεν άντεχε σε κανένα κανόνα συνταγµατικότητας.
Εκ του πονηρού, µε αυτούς τους τρόπους, τώρα δίνετε τη δυνατότητα και την προοπτική, ακριβώς επειδή θα καταλήξει µόνο
στην εθνική σύνταξη των τριακοσίων ευρώ η πλειοψηφία των
συνταξιοδοτούµενων µετά από πέντε, δέκα χρόνια, αλλά ελπίζω
ότι γρήγορα θα καταρρεύσει αυτό το σχέδιο και θα αλλάξει και
θα ακυρωθεί η προοπτική της εισβολής των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στο συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Αυτή είναι η πεµπτουσία, το κέντρο όλης αυτής της δήθεν µεταρρύθµισης του κ. Βρούτση, αυτήν τη στιγµή. Αυτή είναι η µακροπρόθεσµη στόχευση. Δεν θα φανεί αµέσως. Προφανώς, δεν
θα φανεί αµέσως, γιατί αυτό, όπως ήδη έχει αναγγελθεί, θα συµπληρωθεί και µε άλλα βήµατα και αυτό ακριβώς θα είναι που θα
δώσει την νέα εικόνα του δήθεν βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος.
Σε αυτήν την κατεύθυνση το να λέει κανείς ότι η σύνδεση της
ασφαλιστικής εισφοράς µε το εισόδηµα είναι η πηγή της φοροδιαφυγής είναι η πεµπτουσία, είναι το αποτύπωµα του εµπαιγµού. Αυτό ήταν συγκυριακό και είναι ακριβώς αντιµετωπίσιµο.
Είναι σαν να λέτε ότι, επειδή σε µια συγκυρία κάποιοι βρήκαν
τρόπο να φοροδιαφύγουν, για να µη συνδέσουν το εισόδηµά
τους το πραγµατικό µε την πλέον αυξηµένη ασφαλιστική εισφορά, αυτό µπορεί να ισχύει εσαεί.
Όχι, βέβαια. Εείµαστε εδώ για να µην φοροδιαφεύγει κάνεις
και εποµένως η αποσύνδεση της ασφαλιστικής εισφοράς από το
εισόδηµα είναι ακριβώς η επιλογή, για να εξυπηρετούνται και να
ωφελούνται οι λίγοι, σε βάρος των πολλών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 23.13’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
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