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Αθήνα, σήµερα στις 13 Απριλίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.24’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 12-4-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΗ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 12
Απριλίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ενσωµάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 σχετικά µε την έκδοση καλυµµένων οµολόγων και τη
δηµόσια εποπτεία καλυµµένων οµολόγων και την τροποποίηση
των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση κανόνων µε σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης
χρηµατοοικονοµικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη,
την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισµένων ποινικών
αδικηµάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του
Συµβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά µε την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση
των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ,
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρµογή στον Κανονισµό
(ΕΕ) 2019/2033 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισµών
(ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014,
δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών
µέσων, ε) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της

Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων
και την προσαρµογή στον Κανονισµό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά µε
τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συµµετοχικής χρηµατοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για
την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον
αφορά τη διασυνοριακή διανοµή οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων
και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ)
2019/878 όσον αφορά την εφαρµογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, µε σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαµψης από την κρίση
της COVID-19, Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις».)
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε
µία λανθασµένη συνεννόηση µε τον Υπουργό, ο οποίος σε δέκα
λεπτά -δεκαπέντε το πολύ- θα είναι εδώ. Γι’ αυτό και αντί για τις
9.00’ η ώρα, καθυστερούµε την έναρξη. Όµως, θα ξεκινήσουµε
µε την ανάγνωση των αναφορών που θα µας πάρει περί το ένα
δεκάλεπτο και ενδιαµέσως νοµίζω ότι θα έχει φθάσει και ο
Υπουργός, για να µπούµε στο νοµοσχέδιο.
Ζητώ συγγνώµη εκ µέρους του Υπουργού.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών, για
να µη χάνουµε χρόνο, θα ήθελα να σας κάνω την εξής πρόταση,
αλλά χρειάζοµαι τη συναίνεσή σας. Θα καλέσω στο Βήµα τον κ.
Φωτήλα, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του οποίου θα έχει έρθει
και ο Υπουργός. Δεν είναι τόσο «fair» προς τον κ. Φωτήλα, αλλά
θα υποστηρίξει την κυβερνητική άποψη, εν πάση περιπτώσει,
διότι διαφορετικά ξεφεύγουµε πολύ από τον χρόνο µας.
Κατ’ αρχάς να ρωτήσω τον κ. Φωτήλα και ύστερα τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.
Κύριε Φωτήλα, θα µας πείτε τη γνώµη σας;
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω εκείνο που θα
µου πείτε. Εµένα δεν µου αρέσει και δεν θα το ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, εντάξει.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω
να εκφράσω και την απορία, αλλά και να πω ότι είναι τελείως αντικανονικό αυτό που συµβαίνει σήµερα, δηλαδή να είµαστε εδώ
από τις 9.00’ -αρχικά είχε προσδιοριστεί η συνεδρίαση στις
10.00’- και να µην έχει έρθει ακόµα ο Υπουργός. Οφείλω να δια-
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µαρτυρηθώ γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, σας είπα ότι δεν οφείλεται στις Υπηρεσίες της Βουλής…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν κατηγορώ. Λέω,
όµως, ότι δεν είναι σεβασµός στα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …αλλά η µη καλή συνεννόηση µε τον Υπουργό. Ζήτησα εκ µέρους του συγγνώµη.
Εγώ είµαι εδώ από τις 8.50’ στο γραφείο µου. Όµως, το κάνω
αυτό, για να γλιτώσουµε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι είναι αδόκιµο.
Τριάντα χρόνια που είµαι στη Βουλή δεν το έχω ξανακάνει.
Όµως, επειδή βλέπω ότι θα γραφτείτε αρκετοί και για να µη φθάσουµε µετά τα µεσάνυχτα, γι’ αυτό κάνω αυτή την πρόταση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός έχει πάρα
πολλούς συνεργάτες. Θα µπορούσε κάποιος να του πει ότι είναι
στις 9.00’ η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσώτη, τώρα
δεν θα εκπροσωπήσω τον Υπουργό σ’ αυτά. Εγώ απευθύνοµαι
σε σας και πείτε µου να αρχίσω ή να µην αρχίσω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, θέλετε να αρχίσουµε. Εντάξει.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δηµόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της,
αναβάθµιση δεξιοτήτων εργατικού δυναµικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 7 Απριλίου 2022 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων. Η εγγραφή των
οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το τέλος της οµιλίας του
δεύτερου εισηγητή.
Υποθέτω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση σ’ αυτό το απλό διαδικαστικό.
Εποµένως τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
και Βουλευτής Αχαΐας κ. Ιάσονας Φωτήλας.
Ευχαριστώ, κύριε Φωτήλα, και για την ευγένεια που είχατε να
το δεχθείτε.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής
των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε από τα βασικά.
Τι είναι µεταρρύθµιση και ποιο, αλήθεια, νοµοσχέδιο θεωρείται
µεταρρυθµιστικό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Φτάνει που µιλώ αντικανονικά. Τουλάχιστον, να µιλήσω.
Μεταρρυθµιστικό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
το νοµοσχέδιο που σε µία παγιωµένη κατάσταση φέρνει ριζικές
αλλαγές.
Ερώτηση: Μπορεί ένα τέτοιο νοµοσχέδιο να είναι ευχάριστο
και καλοδεχούµενο από τους πάντες, να µην υπάρχει, βρε
αδερφέ, ούτε ένας Έλληνας που να µην το αγκαλιάσει; Απάντηση: Όχι. Δυστυχώς όταν µιλάµε για µεταρρύθµιση, πάντα θα
υπάρχει κάποιος που θίγεται, που ξεβολεύεται και αυτό, πιστέψτε µας, δεν µας είναι ευχάριστο. Δεν νοµοθετούµε τιµωρητικά ούτε εκδικητικά. Νοµοθετούµε δίκαια και αποτελεσµατικά
και πάντα µε γνώµονα το συµφέρον των πολλών και δη των πιο
ευάλωτων.
Αυτό, λοιπόν, που έχει σηµασία όταν κάνεις µία µεταρρύθµιση,
δεν είναι να καταφέρεις να µη δυσαρεστήσεις κανέναν, αλλά να
δεις πόσους, ποιους και γιατί δυσαρεστείς και ταυτόχρονα πόσους και ποιους προστατεύεις και στηρίζεις.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, που όπως είπα
είναι πράγµατι µεταρρυθµιστικό, γιατί αλλάζει, επιφέρει ριζικές
αλλαγές στον εργασιακό χώρο και δη στον τοµέα εύρεσης εργασίας, τι αλλάζει, γιατί αλλάζει, ποιους θίγει και ποιους ευνοεί.
Ας ξεκινήσουµε από το όνοµα γιατί άκουσα διάφορες ενστάσεις σχετικά µε την αλλαγή του ονόµατος: «γιατί αλλάζετε το
όνοµα», «γιατί ξοδεύετε λεφτά για το όνοµα», «ο κόσµος ξέρει
τον ΟΑΕΔ εδώ και ογδόντα χρόνια τώρα», «ο ΟΑΕΔ είναι brand
name». Μα τι κουταµάρα είναι αυτή; Δεν αλλάζεις την «Coca
Cola» να την κάνεις «Γιούπι Cola»!
Ας σκεφτούµε λίγο πιο καθαρά και λίγο πιο υπεύθυνα. Γιατί µιλάµε για τον ΟΑΕΔ; Τι είναι σήµερα ο ΟΑΕΔ µε ευθύνη όλων των
κυβερνήσεων; Πώς είναι συνυφασµένος στην αντίληψη του
µέσου Έλληνα πολίτη; Τι περιµένει κατά κανόνα όποιος στρέφεται στον ΟΑΕΔ; Γιατί, βρε αδερφέ, πηγαίνουν σήµερα οκτώ
στους δέκα Έλληνες στον ΟΑΕΔ; Απάντηση: Για να πάρουν ένα
επίδοµα. Αυτός είναι όµως ο ρόλος του ΟΑΕΔ; Όχι. Ρόλος του
ΟΑΕΔ είναι πρωτίστως να βρίσκει δουλειές στον κόσµο και δευτερευόντως να τους στηρίζει στο µεσοδιάστηµα. Αυτό, λοιπόν,
από σήµερα αλλάζει. Από σήµερα λέµε στους Έλληνες πολίτες:
Θυµάστε τον ΟΑΕΔ που ξέρατε; Ξεχάστε τον. Πέθανε και στη

θέση του γεννιέται µία νέα υπηρεσία, στην οποία θα απευθύνονται όσοι πραγµατικά επιθυµούν να εργαστούν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αλλάζουµε το όνοµα, για να δώσουµε και στον
τελευταίο Έλληνα πολίτη να καταλάβει ότι εδώ, σήµερα, συντελείται µια µεγάλη, µία τεράστια αλλαγή, όλα αλλάζουν σε σχέση
µε το παρελθόν. Πιστεύω µάλιστα ότι η αλλαγή του ονόµατος
βοηθά τόσο σε συµβολικό, αν µη τι άλλο, και επικοινωνιακό επίπεδο, που θα άξιζε ίσως τον κόπο να πληρώσουµε το κόστος.
Παρά ταύτα δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό κόστος, γιατί το κονδύλι είναι ευρωπαϊκό, υπάρχει στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Πάµε τώρα παρακάτω. Ποια είπαµε ότι είναι η µεγάλη αλλαγή
που συντελείται µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ότι περνάµε από τις παθητικές πολιτικές των επιδοµάτων στις ενεργητικές της εύρεσης
εργασίας. Πώς το καταφέρνουµε αυτό; Με δύο τρόπους: Πρώτον, µε τη δηµιουργία των νέων ψηφιακών εργαλείων και στη συνέχεια µε σωστή νοµοθέτηση. Ποια είναι τα ψηφιακά εργαλεία;
Η ψηφιακή κάρτα που θα διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία
στις συναλλαγές του βεβαιώνοντας αυτόµατα την ιδιότητά του,
αλλά και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή, το ψηφιακό
µητρώο που θα περιλαµβάνει τους αναζητούντες εργασία και
τυχόν στοιχεία τους, τυχόν προτάσεις για απασχόληση, την
ύπαρξη ή µη ατοµικού σχεδίου δράσης η εγγραφή και η παραµονή στο οποίο θα αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου ο αναζητών εργασία να είναι δικαιούχος των επιδοµάτων, βοηθηµάτων
και παροχών που προβλέπονται κατά περίπτωση και, τέλος, το
ψηφιακό σχέδιο δράσης, η κατάρτιση του οποίου από τον αναζητούντα εργασία σε συνεργασία µε τον εργασιακό σύµβουλο
της ΔΥΠΑ θα περιλαµβάνει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την προηγούµενη απασχόλησή του, καθώς και τις ανάγκες
κατάρτισης ή άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την εύρεση
εργασίας µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, τι λέτε; Κακώς κάνουµε χρήση των ψηφιακών εργαλείων; Αν αυτό πιστεύετε, πείτε
το. Παράλληλα µε τα ψηφιακά εργαλεία νοµοθετούµε διατάξεις
που αποσκοπούν στο να βοηθηθούν οι άνεργοι και ιδίως οι µακροχρόνια άνεργοι, να βρουν δουλειά. Έτσι, προβλέπεται πριµ
300 ευρώ για τους µακροχρόνια -άνω των πέντε ετών- ανέργους,
που θα καταρτίζουν ψηφιακό σχέδιο δράσης. Δίνουµε κίνητρα,
δηλαδή, και µπόνους στους µακροχρόνια ανέργους, ώστε να
τους ωθήσουµε σε ενεργό αναζήτηση εργασίας. Εσείς τι λέτε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Καλά κάνουµε; Θα δούµε το
βράδυ αν συµφωνείτε.
Επίσης, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται επίδοµα εργασίας, αντί για επίδοµα ανεργίας. Ειδικότερα, όσοι βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο καταβολής του επιδόµατος
ανεργίας θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50% αυτού µέχρι την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της περιόδου καταβολής. Εδώ
τι λέτε; Συµφωνείτε;
Μας κατηγορήσατε ότι ασκούµε τιµωρητική πολιτική διότι
ενεργοποιούµε τη διαγραφή από τα µητρώα του ΟΑΕΔ. Στην
πραγµατικότητα, όµως, ενεργοποιούµε την ποινή διαγραφής για
όσους πραγµατικά δεν ψάχνουν για δουλειά, γι’ αυτούς στους
οποίους ενώ προσφέρονται όχι µία, όχι δύο, αλλά τρεις κατάλληλες θέσεις εργασίας -ως κατάλληλες ορίζονται εκείνες που αντιστοιχούν µε το εργασιακό τους προφίλ όπως αυτό αποτυπώνεται στα ψηφιακά εργαλεία που οι ίδιοι έχουν φτιάξει, δηλαδή
τις δεξιότητες, τις ικανότητές τους, την κατάρτισή τους, τον τελευταίο τους µισθό, τον τόπο κατοικίας τους- δεν τις θέλουν, µε
συγχωρείτε πάρα πολύ δεν ψάχνουν για δουλειά αυτοί.
Άκουσα επίσης από πολλούς οµιλητές της Αντιπολίτευσης ότι
δήθεν τιµωρούµε τους άνεργους µε την επιβολή εισοδηµατικών
κριτηρίων. Ας το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν. Τα εισοδηµατικά κριτήρια που είναι τα ίδια µε αυτά για το επίδοµα θέρµανσης, θεσπίζονται όχι για το επίδοµα ανεργίας, αλλά για τα άλλα
ωφελήµατα που χορηγούνται σε όσους είναι εγγεγραµµένοι στις
λίστες του ΟΑΕΔ, όπως, για παράδειγµα, ο κοινωνικός τουρισµός ή ακόµα ακόµα και η αυξηµένη µοριοδότηση για τους διαγωνισµούς και τις προσλήψεις στο δηµόσιο. Στόχος της
ρύθµισης είναι η αντιµετώπιση των φαινοµένων κατάχρησης ή
απάτης. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν αφορά όσους έχουν πραγ-
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µατικά ανάγκη, αλλά τους νόµιµους καταχραστές του δηµοσίου
χρήµατος, όλους εκείνους -επιτρέψτε µου την έκφραση- τους
«πονηράκηδες», που αξιοποιώντας την κείµενη νοµοθεσία, αν και
δηλώνουν εισοδήµατα 50, 60 ή και 100 χιλιάδων ευρώ εγγράφονται στο µητρώο του ΟΑΕΔ και κάνουν επί σειρά ετών χρήση µιας
σειράς από ωφελήµατα στερώντας τα από εκείνους που τα
έχουν πραγµατική ανάγκη. Βρέθηκαν περιπτώσεις εγγεγραµµένων επί εικοσαετία µε εισοδήµατα πολλών δεκάδων χιλιάδων
ευρώ ετησίως. Ξανατονίζω: Η ρύθµιση δεν αφορά το ίδιο επίδοµα ανεργίας, το οποίο θα εξακολουθεί να χορηγείται χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια, όπως επίσης δεν αφορά ούτε το επίδοµα
µακροχρόνιας ανεργίας, όπως και το βοήθηµα για αυτοτελώς και
ανεξάρτητα απασχολούµενους.
Για να καταλάβω, εσείς τι προτείνετε; Να συνεχίσουν τα πράγµατα ως έχουν; Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που προτείνετε;
Άνθρωποι µε υψηλότατα εισοδήµατα να συνεχίσουν να απολαµβάνουν ωφελήµατα στερώντας τα από εκείνους που τα έχουν
ανάγκη ή οι άνεργοι που καλούνται να δεχθούν οποιαδήποτε
δουλειά να συνεχίζουν να καταχρώνται το δηµόσιο χρήµα εις
βάρος των πιο ευάλωτων; Θα µας το πείτε το βράδυ διά της
ψήφου σας.
Περνάµε στο σηµαντικότατο ζήτηµα της κατάρτισης. Προωθούµε ρυθµίσεις, ώστε να διασφαλίσουµε ότι τα χρήµατα των
φορολογουµένων για τα επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης θα πιάνουν τόπο. Μέχρι σήµερα δεν φαίνεται να γίνεται
αυτό. Και αυτό δεν το ισχυρίζοµαι εγώ, αλλά η τελευταία έρευνα
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελµατική Κατάρτιση και
Εκπαίδευση για τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων του 2022 η
οποία δηµοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο. Σύµφωνα µε αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ως προς την ανάπτυξη, ενεργοποίηση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων, στην τέταρτη
από το τέλος ως προς την ανάπτυξη, στην πέµπτη από το τέλος
ως προς την ενεργοποίηση και στην προτελευταία σε ό,τι έχει να
κάνει µε αντιστοίχιση δεξιοτήτων.
Έτσι, δε, εξηγείται το γεγονός ότι αν και η ανεργία κινείται σε
υψηλά επίπεδα, πολύ χαµηλότερα βέβαια από αυτά που παραλάβαµε, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας που
δεν µπορούν να καλυφθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο ανεβάζουµε ψηλότερα τον πήχη για την κατάρτιση τόσο για τους παρόχους της
κατάρτισης όσο και για τους ίδιους τους καταρτιζόµενους, µε
στόχο η κατάρτιση να µετατραπεί σε αποτελεσµατικό εργαλείο
από τη µια, για να βρουν δουλειά οι άνεργοι και από την άλλη να
καλύψουν τις ανάγκες τους οι επιχειρήσεις.
Στεγαστική πολιτική: Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια εκσυγχρονίζεται επιτέλους η στεγαστική πολιτική του ΟΑΕΔ. Με το υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο προχωρούµε στην αξιοποίηση 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ από το αποθεµατικό του ΟΑΕΔ, για να στηρίξουµε τη στεγαστική πολιτική και κυρίως τους νέους. Ο ΟΑΕΔ,
ΔΥΠΑ στο εξής, αντί να κάνει απλώς εργατικές κατοικίες, θα µπορεί να κινηθεί µε πιο σύγχρονο τρόπο και πιο ευέλικτα, διευρύνοντας τη στεγαστική πολιτική του.
Με άλλα λόγια, επεκτείνονται οι αρµοδιότητες της ΔΥΠΑ, ώστε
να µπορεί να ασχοληθεί µε τις στεγαστικές ανάγκες των νέων,
µέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών
προγραµµάτων. Εισάγονται ρυθµίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκµετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Προβλέπεται η εκµίσθωση ακινήτων, η ανοικοδόµηση µε δαπάνες του
µισθωτή, η δυνατότητα αγοράς ακινήτων από την ΔΥΠΑ, η σύµπραξη µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων. Έτσι θα πετύχουµε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση
της περιουσίας του πρώην ΟΕΚ, αλλά και την ανάπτυξη µιας πολιτικής που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόµενους και περισσότερο ιδιαίτερα τους νέους. Αλήθεια, εσείς τι
προτιµάτε; Να βλέπετε την ακίνητη περιουσία του οργανισµού
να ρηµάζει, όπως γίνεται τόσα χρόνια, αντί να αξιοποιείται;
Συνεχίζω, µε τη θέσπιση του πλαισίου υλοποίησης της δράσης
«Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», άλλη
µια σηµαντική προσπάθεια στήριξης για τους νέους γονείς. Αντικείµενο της δράσης είναι η χρηµατοδότηση εκατόν είκοσι επιχειρήσεων για τη δηµιουργία και τον εξοπλισµό των χώρων
φύλαξης βρεφών ηλικίας έξι µηνών έως δυόµισι ετών εντός των
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εγκαταστάσεων όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους. Ποιοι είναι
οι ωφελούµενοι; Οι γονείς παιδιών που απασχολούνται στην εγκατάσταση όπου δηµιουργείται ο χώρος φύλαξης. Άλλωστε έτσι,
µε αυτόν τον τρόπο καταφέρνουµε να εναρµονίσουµε την επαγγελµατική ζωή µε την οικογενειακή και παρέχουµε κίνητρα στους
νέους να κάνουν οικογένεια.
Νοµοθετούµε µε γνώµονα την ενίσχυση της ισότητας των δύο
φύλων. Και η ρύθµιση αυτή µάλιστα έρχεται σε συνέχεια του
προηγούµενου νόµου, που καθιέρωσε τις άδειες πατρότητας για
πρώτη φορά και διεύρυνε τις γονικές άδειες, µε αποτέλεσµα µάλιστα η Ελλάδα σήµερα να συγκαταλέγεται στις δώδεκα πρώτες
χώρες παγκοσµίως που κατοχυρώνουν τη νοµική ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών.
Θα κλείσω µε µια σηµαντική τροπολογία που κατετέθη χθες,
σχετικά µε την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων. Με δυο
λόγια, η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στο κοµµάτι των συντάξεων
είναι ήδη σηµαντική. Από εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες αποφάσεις
για κύριες συντάξεις το 2019 ανεβήκαµε στις διακόσιες είκοσι
τέσσερις χιλιάδες απονοµές κύριων συντάξεων το 2021, χρονιάρεκόρ για τα ασφαλιστικά ταµεία. Μιλάµε για µια αύξηση των
αποφάσεων κατά 83%. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για εµάς, γι’
αυτό και προχωράµε σε συντάξεις fast track, όπου ο ΕΦΚΑ θα
είναι υποχρεωµένος να εκδίδει συντάξεις εντός τριών µηνών,
συντάξεις εµπιστοσύνης που θα αφορούν στο στοκ των εκκρεµών συντάξεων. Πρόκειται για καινοτοµία που αφορά όχι µόνο
τον ΕΦΚΑ, αλλά τη δηµόσια διοίκηση συνολικά και θα επιλύσει
σηµαντικά το µπάχαλο µε τις εκκρεµείς συντάξεις, κληροδότηµα
του ΣΥΡΙΖΑ. Θα µας τα αναλύσει, πιστεύω, διεξοδικά άλλωστε ο
Υπουργός στη συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε τηρώντας κατά
γράµµα τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Προχωράµε σε εκείνες τις αναγκαίες, απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για τις οποίες
άλλωστε ο κόσµος µάς εµπιστεύθηκε. Κτίζουµε την Ελλάδα του
αύριο, την Ελλάδα ισότιµο εταίρο και όχι ουραγό της Ευρώπης,
την Ελλάδα που µας αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται τώρα στο
Βήµα ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω κι εγώ µε ακόµη µία
τεράστια «επιτυχία» του Υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη, ο
οποίος χθες το βράδυ κατέθεσε µια τροπολογία η οποία χαρακτηρίζει τις δικές του «επιτυχίες» όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Καταθέτει, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης µια τροπολογία για την fast
track -όπως λέει- απονοµή συντάξεων. Ο κ. Χατζηδάκης είναι ο
ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος Υπουργός Εργασίας, ο οποίος το προηγούµενο διάστηµα µε τις ψήφους των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας είχε φέρει µια άλλη διάταξη για να µπορέσει να
ξεπεράσει το πρόβληµα της απονοµής των συντάξεων -το πρόβληµα αυτό που του είχε δοθεί από την «ανάλγητη» κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ- όπου έβαζε µέσα ιδιώτες για την απονοµή συντάξεων. Θυµάστε τότε ότι ψηφίσατε εσείς να έχουν τη δυνατότητα
οι ιδιώτες, δικηγόροι, οικονοµολόγοι, να δίνουν συντάξεις σε ανθρώπους οι οποίοι επί τόσο χρονικό διάστηµα µένουν εκτός.
Αυτή, λοιπόν, η προηγούµενη επιτυχία του κ. Χατζηδάκη είναι
µια τεράστια αποτυχία, διότι προφανώς καµµία σύνταξη δεν
βγήκε, αλλά ο κ. Χατζηδάκης, για να µπορέσει να µειώσει τον
όγκο των συντάξεων οι οποίες είναι εκκρεµούσες, έρχεται τώρα
να φέρει µια άλλη διάταξη -λέει- µε την οποία η απονοµή σύνταξης θα γίνεται µε fast track διαδικασία. Και ποια θα είναι αυτή;
Θα πηγαίνει ο κάθε συνταξιούχος, θα δηλώνει περίπου τι σύνταξη θέλει, θα την παίρνει και όταν θα καθαρογραφεί, θα έρχεται
το Υπουργείο Εργασίας, ή δεν ξέρω εγώ ποιος, να του δίνει την
κανονική σύνταξη και από εκεί και πέρα να παρακρατεί ή να αποδίδει τα παραπάνω χρήµατα. Αυτή είναι µια τεράστια επιτυχία,
κατά τον κ. Φωτήλα, ο οποίος κουνάει το κεφάλι! Ποια είναι η επιτυχία; Ότι ο κ. Χατζηδάκης κανένα πρόβληµα δεν έχει λύσει όσον
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αφορά τις συντάξεις. Ίσα-ίσα που δηµιουργεί παραπάνω προβλήµατα όσον αφορά την απονοµή των συντάξεων. Και θα έρθω
στη συνέχεια να σας πω για ποιους λόγους η Νέα Δηµοκρατία
έχει δηµιουργήσει σοβαρότατο πρόβληµα, επιτιθέµενη ακόµα και
στους δικούς της πρώην Υπουργούς -και αναφέροµαι στον κ.
Βρούτση.
Τώρα, το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο έχει εισαχθεί προς ψήφιση είναι η αλλαγή του ονόµατος του ΟΑΕΔ, ενός οργανισµού
που επί πενήντα και πλέον χρόνια δίνει µια ουσιαστική βοήθεια,
είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ενεργητική πολιτική απασχόλησης, ελέγχου της ανεργίας και υπεράσπισης της εργασίας
στη χώρα µας.
Στις συνολικά τέσσερις συνεδριάσεις που κάναµε, αγαπητοί
Βουλευτές -και αναφέροµαι στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι δυστυχώς δεν συµµετείχαν στη διαδικασία
αυτή- είχαµε και τη δεύτερη συνεδρίαση της ακρόασης των φορέων. Περίπου δεκαέξι φορείς ήρθαν και µας µίλησαν στην επιτροπή. Από αυτούς τους δεκαέξι φορείς οι δεκαπέντε τάχθηκαν
εναντίον του νοµοσχεδίου αυτού, ο καθένας για τους δικούς του
λόγους. Πάντως, για πάρα πολλούς λόγους. Ο µόνος φορέας ο
οποίος υπερασπίστηκε τον κ. Χατζηδάκη και την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας είναι ο ΣΕΒ, ο εκπρόσωπος του οποίου είπε
ότι «το νοµοσχέδιο αυτό πραγµατικά αποτελεί µία µεταρρύθµιση», κατά τα κοινώς λεγόµενα της Νέας Δηµοκρατίας και του
Μαξίµου, στο οποίο προφανώς υπάρχει ο έλεγχος των βιοµηχάνων. Άλλωστε γι’ αυτούς και µόνο παλεύετε και για κανέναν
άλλον στην κοινωνία. Κανείς, µα κανείς άλλος φορέας δεν είπε
ότι η αλλαγή του ονόµατος του ΟΑΕΔ που προτείνεται στο νοµοσχέδιο ή ότι οι αλλαγές που προτείνονται από την κυβερνητική
πλειοψηφία θα βοηθήσουν στην επίλυση των όποιων προβληµάτων έχουν αναπτυχθεί.
Επιτρέψτε µου, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, να
σας πω ότι ο Υπουργός, τον οποίο υπερασπίζεστε και η Κυβέρνηση, την οποία υπερασπίζεστε -το ανέφερε κι ο εισηγητής σας
κ. Φωτήλας- αναφέρονται στους εργαζόµενους και στους ανέργους της χώρας ως καταχραστές. Γιατί; Γιατί λένε ότι µέσα από
τον έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ
βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν άνεργοι αλλά
έχουν ένα εισόδηµα αυξηµένο, κατά τα κοινώς λεγόµενα, όπως
διαπιστώθηκε µετά από έρευνες της διοίκησης του ΟΑΕΔ.
Ποιοι το λένε αυτό; Ποιοι, δηλαδή, χαρακτηρίζουν τους ανέργους της χώρας καταχραστές; Ποιοι, δηλαδή, επιτίθενται µε
αυτόν τον ανήθικο, κατά την άποψή µας, τρόπο στους ανέργους
της χώρας ή σε αυτούς που αγωνιούν να βρουν εργασία ή να
διατηρήσουν, αν θέλετε, την εργασία τους στη χώρα;
Είναι το κόµµα το οποίο χρωστά 200 εκατοµµύρια -δεν ξέρω
και πόσα χρωστάτε, έχουµε χάσει τον λογαριασµό- στις τράπεζες, το κόµµα το οποίο δεν έχει αποπληρώσει κανένα από τα
ποσά που οφείλει, το κόµµα το οποίο θεωρεί ότι θα φτιάξει την
οικονοµία στη χώρα µας και ότι θα κάνει ενεργητικές πολιτικές
για την απασχόληση και την εργασία στη χώρα µας, το κόµµα
αυτό µε Αντιπρόεδρο τον εν λόγω Υπουργό Εργασίας, ο οποίος
έχει περάσει από διάφορα πόστα και τα έχει καταφέρει. Είναι
αυτό το κόµµα το οποίο χρωστά στις τράπεζες και το οποίο χαρακτηρίζει ως καταχραστές τους ανέργους στη χώρα µας.
Οι µόνοι καταχραστές στη χώρα µας είστε εσείς, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι χρωστάτε σε όποιον, κατά το κοινώς λεγόµενο, κατά τη νεοελληνική αργκό, µιλά ελληνικά.
Το προς ψήφιση, λοιπόν, νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποτελεί ουσιαστικά τη συµπύκνωση
όλων όσων νεοφιλελεύθερων υπερασπίζεστε, κάνετε και θέλετε
και στον τοµέα της εργασίας και στον τοµέα της οικονοµίας και
στον τοµέα της ενέργειας.
Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές ανακοίνωσε µια νέα προοπτική για τους συνανθρώπους µας στη χώρα, γι’ αυτούς οι
οποίοι δεν µπορούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς ρεύµατος που εσείς µε δική σας ευθύνη έχετε αυξήσει και πλέον οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται όχι απλά να τα βγάλουν πέρα, αλλά
δυσκολεύονται να ανοίξουν και το φως στο σπίτι τους.
Και το λέω αυτό γιατί εχθές ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι
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θα κάνουµε έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ο κ. Μητσοτάκης
ψεύδεται και µάλιστα -εντάξει, το γνωρίζουµε ότι αυτό είναι µια
δική του λογική- µπροστά στους δέκτες των τηλεοράσεων, κοιτώντας και καλά τους συνανθρώπους του στα µάτια.
Διότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή η διενέργεια ερευνών για το
αν υπάρχουν φυσικά κοιτάσµατα φυσικού αερίου στη χώρας
µας, έχει ξεκινήσει από πολύ πριν, από το 2016, και σήµερα η
εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» λέει στα ψιλά γράµµατα όσων ο κ.
Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η έρευνα θα τελειώσει περίπου,
κατά γενική οµολογία, το 2026 και τότε θα αποφασίσουµε, µε
βάση την έρευνα που θα γίνει, αν µπορούµε και οικονοµικά να
κάνουµε εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Μέχρι το 2026 θα ισχύει αυτό που ισχύει και σήµερα. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς ρεύµατος, κάτι για το οποίο φταίτε εσείς. Φταίει ο κ. Χατζηδάκης, ο
οποίος ως πρώην Υπουργός Ενέργειας τα έχει καταφέρει τόσο
καλά!
Έλεγε ότι µε το άνοιγµα της αγοράς ενέργειας θα έχουµε µείωση των τιµολογίων. Αυξάνονται όµως τα τιµολόγια. Και το γνωρίζετε πολύ καλά οι Βουλευτές της επαρχίας της Νέας
Δηµοκρατίας που έχετε καθηµερινά ανθρώπους στα γραφεία
σας, οι οποίοι δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα και η τσέπη τους
πλέον έχει καταρρεύσει, δεν µπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι.
Όµως ο κ. Μητσοτάκης, αντί να κάνει πράξη αυτά που η Αντιπολίτευση του προτείνει, λέει ότι θα κάνουµε εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Πάλι σας ενδιαφέρει η επικοινωνία από την πολιτική πρακτική.
Το αντιλαµβάνοµαι αυτό, αλλά και αυτό το αφήγηµα έχει καταρρεύσει. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Υπουργέ, η ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης είναι και αυτό δικό σας δηµιούργηµα, µια τερατογένεση και δική σας, η οποία κόστισε στον ελληνικό λαό 1,5 δισεκατοµµύριο.
Σας λέγαµε τότε όλες οι πλευρές της Βουλής, αλλά και οι φορείς, ότι αυτό που κάνετε είναι προς τη λάθος κατεύθυνση και
ότι θα οδηγήσει στην κατάρρευση των επικουρικών συντάξεων.
Δεν θα δίνονται χρήµατα στους ανθρώπους που τα δικαιούνται.
Κόστισε, λοιπόν, αυτό το τερατούργηµα 1,5 δισεκατοµµύριο.
Την ίδια στιγµή, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αντί για υδρογονάνθρακες, θα µπορούσατε να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, το οποίο κοστίζει 1,7 δισεκατοµµύριο.
Αρνείστε να το κάνετε αυτό και κάνετε τον «φανοστάτη» στην αισχροκέρδεια. Δεν κάνετε κανέναν έλεγχο στις εταιρείες, στις
οποίες εσείς δώσατε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την ενέργεια στη χώρα µας.
Τον «φανοστάτη» τούς κάνετε για τα υπερκέρδη, τα οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση ονοµάζει «ουρανοκατέβατα κέρδη». Εσείς
επιδιώκετε την αισχροκέρδεια για να πλουτίζουν οι επτά, οκτώ,
δέκα άνθρωποι, τους οποίους πολιτικά υπερασπίζεστε και θεωρείτε ότι αυτοί θα σας βοηθήσουν και στη συνέχεια της κυβερνητικής σας ζωής, πράγµα που, κατά την άποψή µου, είναι
λάθος.
Κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα και στην επιτροπή, δεν µου απαντήσατε, αλλά θα το πω και στην Ολοµέλεια, στους Βουλευτές και
τον ελληνικό λαό που µας παρακολουθεί.
Σας ρωτήσαµε πόσο κοστίζει η αλλαγή ακόµη και του ονόµατος του ΟΑΕΔ, πόσο κοστίζει, δηλαδή, να αλλάξετε ταµπέλες
στον οργανισµό ο οποίος υπερασπίζεται την εργασία και προσπαθεί να βοηθήσει τους ανέργους στη χώρα µας. Δεν µας
απαντήσατε. Το µόνο που µας λέτε είναι ότι τα χρήµατα αυτά θα
δοθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, λες και τα ευρωπαϊκά κονδύλια
δεν θα µπορούσαν να πάνε σε άλλου είδους πολιτικές στη χώρα
µας, αλλά µπορούν να δοθούν σε φίλους σας για να αλλάξουν
το όνοµα του ΟΑΕΔ.
Δεν απαντάτε σε αυτό. Δεν απαντάτε ούτε καν στο οικονοµικό
επιτελείο του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή στην οικονοµική
επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, που λέει σε έγγραφό του
ότι είναι τεράστιο το ποσό για να υπολογίσουµε την αλλαγή του
ονόµατος του ΟΑΕΔ που επιχειρεί η Νέα Δηµοκρατία.
Φαντάζοµαι ότι τα χρήµατα αυτά θα µας πείτε, κύριε Υπουργέ,
σε ποιες εταιρείες θα πάνε, γιατί ακούγονται ότι θα πάνε και στο
εξωτερικό. Θα πείτε και στην οµιλία σας, φαντάζοµαι, σε ποιους
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θα δώσετε τα χρήµατα αυτά από το ευρωπαϊκό ταµείο, από το
οποίο ισχυρίζεστε ότι θα τα δώσετε.
Η επιτροπή, λοιπόν, οικονοµικών του Υπουργείου Εργασίας
λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει το όνοµα και ότι το κόστος
είναι τεράστιο. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν µας απαντάτε; Γιατί δεν
απαντάτε πόσο κοστίζουν στα ευρωπαϊκά ταµεία, για να µη σας
πω στα ελληνικά ταµεία;
Όπως επίσης, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω το εξής. Ακυρώνετε τον ηλεκτρονικό υπολογισµό των συντάξεων της χώρας
µας, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο έβγαζε συντάξεις
στη χώρας µας. Είναι ένα σύστηµα, κύριε Υπουργέ, το οποίο είχε
ξεκινήσει στο τέλος της δική σας διακυβέρνησης -και το αναγνωρίζουµε αυτό-, µε Υπουργό τον κ. Βρούτση, το οποίο σύστηµα
εµείς το βρήκαµε και το επεκτείναµε -η κ. Αχτσιόγλου-, το παρέλαβε στη συνέχεια ο κ. Βρούτσης το 2019 και το συνέχισε κι έρχεστε εσείς, κύριε Υπουργέ, και το καταργείτε.
Πραγµατικά, πέραν του να δίνετε χρήµατα σε ιδιώτες και φίλους σας, τι άλλο κάνετε, κύριε Υπουργέ; Ποιος είναι ο ρόλος
σας, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Εργασίας; Κοιµάστε καλά
το βράδυ; Εσείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, το βράδυ
κοιµάστε καλά; Είστε ήσυχοι µε αυτά τα πράγµατα που κάνετε;
Έρχεστε και αυξάνετε τους υποδιοικητές του ΟΑΕΔ. Κάποια
άλλα «γαλάζια» παιδιά τα οποία ήταν στην αναµονή έρχονται
τώρα να εισπράξουν κι αυτά. Καταρρέετε πολιτικά κι έρχεστε
πάλι να βοηθήσετε φίλους σας, να βάλετε υποδιοικητές.
Κι όχι µόνο δίνετε χρήµατα σε φίλους και «ηµετέρους», αλλά
εκπαραθυρώνετε και την παρουσία των σωµατείου των εργαζοµένων του ΟΑΕΔ και των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του
οργανισµού και τη λήψη αποφάσεων. Τι κάνετε δηλαδή; Αποκόπτετε τους καθ’ ύλην αρµόδιους από την ενεργητική πολιτική της
εργασίας και της ανεργίας στη χώρα µας, στο εργαλείο αυτό,
και πλέον µόνοι σας θα αποφασίζετε, λες και τα καταφέρνετε
τόσο καλά όλα, τι θα γίνετε µε τον ΟΑΕΔ.
Δεν ντρέπεστε; Λίγη ντροπή, λίγη τσίπα δεν έχετε πάνω σας
µε αυτά που κάνετε;
Πάµε στην κατάρτιση. Η κατάρτιση όντως αποτελούσε ένα εργαλείο, το οποίο βοήθησε την περίοδο της οικονοµικής κρίσης,
στην οποία η Νέα Δηµοκρατία µας έβαλε το 2010, έτσι ώστε οι
άνθρωποι, λόγω της αυξηµένης, της τεράστιας ανεργίας την
οποία βιώναµε στη χώρα και κυρίως των νέων επιστηµόνων έως
είκοσι πέντε ετών, να µπορέσουµε µε τα προγράµµατα κατάρτισης να τους βοηθήσουµε. Όχι νοµοθετώντας τον υποκατώτατο
µισθό, το οποίο κάνατε εσείς, δηλαδή να πληρώνονται οι νέοι εργαζόµενοι έως είκοσι πέντε ετών µε 350 ευρώ, οι νέοι επιστήµονες της χώρας -αυτό νοµοθετήσατε τότε. Εµείς το καταργήσαµε
αυτό. Και όντως αναδιαµορφώσαµε τα προγράµµατα κατάρτισης, και σε επίπεδο γνωστικό αλλά και σε επίπεδο κατάρτισης,
δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα αναλάµβαναν να καταρτίζουν τους
νέους επιστήµονες της χώρας πραγµατικά να έχουν τα εχέγγυα.
Ναι, συνεργαστήκαµε και µε φορείς, όπως µε τη ΓΣΕΒΕΕ, µε
όλους τους φορείς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν προγράµµατα κατάρτισης. Όµως ο ΟΑΕΔ -και είχα την τιµή να είµαι
Υφυπουργός Εργασίας µε αρµοδιότητα τον ΟΑΕΔ- ήταν εκείνο
το εργαλείο το οποίο ήλεγχε πώς πάει το πρόγραµµα. Έτσι φτιάξαµε προγράµµατα, όπως τους νέους επιστήµονες που µπήκαν
στον ΕΦΚΑ για να βγάζουν συντάξεις, τους επιστήµονες οι οποίοι
συνεργαζόντουσαν µε την «Google» για να κάνουν προγράµµατα
κατάρτισης και έναν σωρό άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπάρκα, ολοκληρώστε σιγά-σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω.
εσείς, λοιπόν, τώρα τι κάνετε; Κόβετε τα φίλτρα προστασίας
και δίνετε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης σε
ΚΕΚ. Και ξέρετε ποιοι είστε εσείς; Είστε εσείς, οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η
οποία έφτιαξε το «σκόιλ ελικικού». Και πού πήγαν τα χρήµατα
του «σκόιλ ελικικού», αυτού του προγράµµατος κατάρτισης, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας; Σε πλατφόρµες, οι
οποίες δηµιουργήθηκαν τρεις ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος από ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποψήφιοι Βουλευτές
και Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Έτσι αντιλαµβάνε-
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στε τα προγράµµατα κατάρτισης. Έτσι αντιλαµβάνεστε τη διαχείριση των χρηµάτων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Σας λέµε ευθαρσώς ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να αλλάξετε
τον ΟΑΕΔ. Να υπερασπιστείτε πρέπει τον ΟΑΕΔ, να τον βοηθήσετε πρέπει τον ΟΑΕΔ! Να βοηθήσετε τους ανέργους της χώρας
πρέπει! Όχι να τον αλλάξετε και όχι να µοιράζετε χρήµατα αφειδώς σε φίλους και «ηµετέρους». Εµείς σας λέµε ότι θα δηµιουργήσετε παραπάνω προβλήµατα, θα δηµιουργήσετε όλα τα
προβλήµατα που ο κ. Χατζηδάκης από όποια θέση Υπουργού κι
αν πέρασε δηµιούργησε στην ελληνική κοινωνία. Σας λέµε ότι
αυτό εµείς θα το καταργήσουµε. Πραγµατικά ο ΟΑΕΔ θα είναι
πάλι εκείνος ο πυλώνας που θα βοηθά τους ανέργους και τους
εργαζόµενους στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προς ενηµέρωσή
σας, έχουν εγγραφεί περίπου εξήντα πέντε συνάδελφοι. Έχουµε
την άρση ασυλίας. Οι πληροφορίες λένε ότι θα µιλήσουν πολιτικοί Αρχηγοί. Άρα η µη τήρηση του χρόνου σηµαίνει ότι οι µισοί
εκ των συναδέλφων θα µιλήσετε µετά τη δωδεκάτη. Παρακαλώ
να τηρείται ο χρόνος, λοιπόν.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής κ.
Γεώργιος Μουλκιώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταρρυθµίσεις-εκσυγχρονισµός-εξευρωπαϊσµός είναι το γνωστό τρίπτυχο που διατυµπανίζει η Κυβέρνηση για τις πολιτικές της στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επί τριάντα δύο µήνες, που βρίσκεται στο τιµόνι της χώρας,
δεν έχει σταµατήσει, υποτίθεται, να µεταρρυθµίζει, να εκσυγχρονίζει, να εξευρωπαΐζει, µε στόχο την απόδοση συντάξεων στους
ταλαιπωρηµένους πολίτες, αλλά και στη µείωση της ανεργίας.
Μεγάλος σταθµός ο δήθεν εκσυγχρονισµός του e-ΕΦΚΑ για τη
µείωση των εκκρεµών συντάξεων.
Ας δούµε, όµως, αυτόν τον µεταρρυθµιστικό οίστρο της Κυβέρνησης και τα αποτελέσµατά του. Επτά παρεµβάσεις χωρίς
αποτέλεσµα. Τις θυµίζω: Πρώτον, πριν δύο χρόνια η Κυβέρνηση
είχε υποσχεθεί την έκδοση της ψηφιακής σύνταξης σε µία
ηµέρα. Αποτέλεσµα; Το ξέρετε.
Δεύτερον, ο ΕΦΚΑ δίνει προσωρινή σύνταξη στο 70% ή 80%
της εκτιµώµενης σύνταξης. Ωστόσο, το σύνολο σχεδόν των
ασφαλισµένων που αναµένουν εδώ και τρία ή και τέσσερα χρόνια
τη σύνταξη δεν παίρνουν την προσωρινή σύνταξη.
Τρίτον, πριν έναν χρόνο προβλέφθηκε η προκαταβολή της
σύνταξης.
Τέταρτον, τον περασµένο Μάιο θεσπίστηκε η εµπλοκή των
ιδιωτών στην έκδοση συντάξεων, οι οποίοι ωστόσο προώθησαν
µερικές µόνο δεκάδες υποθέσεις, κυρίως γιατί η ασχολία τους
περιορίζεται στους ασφαλισµένους σε ένα και µόνο ταµείο.
Πέµπτον, προβλέφθηκε µπόνους στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ
που θα βγάλουν περισσότερες συντάξεις από εξήντα κάθε µήνα.
Έκτον, οι εκκρεµείς υποθέσεις µεταφέρθηκαν στο πράσινο
κτήριο στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου τον ασφαλιστέο χρόνο εισάγει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ιδιωτική εταιρεία.
Ωστόσο απαιτείται διασταύρωση και έλεγχος του ΕΦΚΑ, ο
οποίος καθυστερεί.
Έβδοµο, τον περασµένο µήνα νοµοθετήθηκε η πρόσληψη διευθυντών από τον ιδιωτικό τοµέα µε παχυλές αµοιβές, χωρίς από
αυτή τη διαδικασία να προκύπτει ο τρόπος βελτίωσης της εκκαθάρισης των αιτήσεων.
Ήταν τόσο επιτυχηµένες οι προηγούµενες παρεµβάσεις που
τώρα ο κύριος Υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας, η Κυβέρνηση
θεσµοθετεί µία επιπλέον «µεταρρύθµιση», που τι είναι στην
ουσία; Είναι µια ακόµα προσωρινή σύνταξη, η οποία ονοµάζεται
παραπλανητικά από την Κυβέρνηση «fast track σύνταξη». Διότι η
αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο µεταθέτει την ευθύνη της απραξίας στον ασφαλισµένο, νοµοθετώντας ότι η πληρωµή ποσών
σύνταξης θα γίνεται µε ό,τι µπορεί να αποδείξει ο ασφαλισµένος.
Δίνει δύο χρόνια, λέει, µπόνους µε εξαγορά στους ασφαλισµένους που δήλωναν παραπάνω χρόνο από αυτόν που έχουν. Μόνο
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όµως για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης από τούδε και στο εξής
και στις εκκρεµείς αιτήσεις. Και για αυτούς τους δύσµοιρους που
απορρίφθηκε η αίτηση συνταξιοδότησής τους γιατί τους έλειπαν
λίγα ένσηµα τι γίνεται; Τίποτα! Και στους υπόλοιπους που δήλωναν κανονικά τον χρόνο ασφάλισής τους; Οµοίως τίποτα! Προφανώς η διάταξη πάσχει, και ηθικά, και νοµικά, και πολιτικά. Αν
θέλει το Υπουργείο ας δώσει σε όλους τη δυνατότητα εξαγοράς
ακόµη και για δύο χρόνια. Και -ακούστε- το κάνει τώρα, αυτή την
ώρα, που πάνω από το ένα τέταρτο των αιτήσεων για τη συνταξιοδότηση απορρίπτονται. Fast track, λοιπόν, είναι οι διαδικασίες
ή αλλιώς είναι η οµολογία αποτυχίας του συστήµατος του επιτελικού κράτους της κοινωνικής ασφάλισης.
Ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων αντί να µειώνεται αυξάνεται. Ο ΕΦΚΑ µε ευθύνη του Υπουργείου βρίσκεται υπό κατάρρευση και για επικοινωνιακούς και µόνο λόγους για µια ακόµη
φορά υπόσχεται λαγούς µε πετραχήλια, που λέµε επί το λαϊκότερο.
Να δούµε, λοιπόν, τις εκκρεµείς συντάξεις; Ο κύριος Υπουργός µιλάει για ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµότητες κύριων συντάξεων, αλλά όλοι γνωρίζουµε ότι αυτό δεν ισχύει. Διότι ο κ.
Χατζηδάκης δεν υπολογίζει τις µη ληξιπρόθεσµες, δηλαδή αυτές
που εκκρεµούν λιγότερο από τρεις µήνες, καθώς επίσης δεν υπολογίζει και τις διεθνείς συντάξεις.
Την ίδια ώρα η µηχανογράφηση του ΕΦΚΑ και η διαλειτουργικότητα µε άλλα µηχανογραφικά συστήµατα, παραδείγµατος
χάριν, του ΚΕΑΟ, απλώς δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά παραδείγµατα: Η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού κάθε ασφαλισµένου -προϋπόθεση της εντός του εύλογου διαστήµατος
σύνταξης- δεν προβλέπεται όχι φέτος, αλλά ούτε καν στα επόµενα δύο ή και τρία χρόνια.
Ακόµη δεν έχει φτιαχτεί µια απλή µηχανογραφική εφαρµογή
για τον συνυπολογισµό στη σύνταξη του παράλληλου χρόνου
ασφάλισης και του επισφαλίστρου των βαρέων.
Την ίδια ώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί ενιαίοι κανονισµοί ασφάλισης και παροχών, δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του
φορέα, αλλά και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού του
κάθε ασφαλισµένου. Δεν έχει αντικατασταθεί ο παρωχηµένος τεχνολογικός εξοπλισµός. Ο ΕΦΚΑ δεν έχει ενισχυθεί µε ανθρώπινο δυναµικό. Αυτή είναι η ζοφερή πραγµατικότητα που η
Κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει και καµµία επικοινωνία δεν µπορεί
να την κρύψει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή έχει αποτύχει παταγωδώς στο θέµα απονοµής των συντάξεων και έρχεται
τώρα να εφαρµόσει τη γνωστή δήθεν εκσυγχρονιστική συνταγή
για να µεταµορφώσει τον ΟΑΕΔ σε σούπερ υπηρεσία απασχόλησης, ενώ στην ουσία προχωρά σε µια αχρείαστη και παράδοξη
αλλαγή του ονόµατος ενός ιστορικού οργανισµού, παρ’ όλο που
έχουν διατεθεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ για αναβάθµιση του λογοτύπου του ΟΕΑΔ, για τη διαφήµισή του κ.λπ..
Το επιχείρηµα της Κυβέρνησης ότι τα κονδύλια για το κόστος
της µετονοµασίας θα διατεθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας είναι αδύναµο επιχείρηµα και δεν δικαιολογείται
στην πράξη. Είναι ξεκάθαρο πια ότι το νοµοθέτηµα του Υπουργείου Εργασίας για «δουλειές ξανά» συνιστά οπισθοδρόµηση
στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου, της συνδιαµόρφωσης µε
τους κοινωνικούς εταίρους πολιτικών σε κάθε κρίσιµο τοµέα και
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.
Ο χαρακτήρας του ΟΑΕΔ αλλάζει και από οργανισµός τριµερούς χρηµατοδότησης και αντίστοιχης τριµερούς εκπροσώπησης στη διοίκηση µετατρέπεται σε φορέα αποκλειστικά κρατικής
διοικητικής παρέµβασης.
Αποκλείονται οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί; Οι κοινωνικοί εταίροι
από πλειοψηφία στο Δ.Σ. µετατρέπονται σε µειοψηφία και ο διοικητής του ΟΑΕΔ, πλαισιωµένος από τρεις πλέον υποδιοικητές,
αποκτά υπερεξουσίες.
Το επιχείρηµα του κυρίου Υπουργού ότι η Κυβέρνηση λογοδοτεί στον ελληνικό λαό και οφείλει να έχει τον έλεγχο δεν είναι
και τόσο πειστικό. Γιατί δεν είναι; Διότι η υποβάθµιση της παρουσίας των κοινωνικών εταίρων αντιτίθεται πλήρως στις κοινές και
εδραιωµένες ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές, που επιδιώκουν την ενισχυµένη και ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εταίρων στα θεσµικά όργανα διοίκησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική συµµετοχή στη διαδικασία της διακυβέρνησης
και να ενισχύεται η νοµιµοποίηση των εφαρµοζόµενων κάθε
φορά κανόνων και πολιτικών.
Η Κυβέρνηση καταργεί την αυτοτέλεια των λογαριασµών κοινωνικής πολιτικής του ΟΑΕΔ, αυτοτέλεια που διασφάλιζε ότι οι
οικονοµικοί πόροι κάθε επιµέρους λογαριασµού θα αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση σκοπών κάθε λογαριασµού και µεταφέρει αυτά τα αποθεµατικά, όλα τα αποθεµατικά, στη ΔΥΠΑ, ώστε
να καλυφθούν τα ταµειακά ελλείµµατα που προκύπτουν από τη
µείωση των εισφορών κατά 3,9%, που προήλθαν αποκλειστικά
από τη µείωση εισφορών υπέρ ανεργίας, επαγγελµατικής κατάρτισης και κοινωνικής πολιτικής.
Σηµειωτέον ότι τα έσοδα του ΛΑΕΚ προέρχονται από τους εργαζοµένους στο µεγαλύτερο µέρος τους και λιγότερο από τους
εργοδότες, όχι από το κράτος. Κι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα θέµατα που τους αφορούν οι κοινωνικοί εταίροι
επιτρέπεται να εκφράζουν µόνο απλή γνώµη. Και µάλιστα πότε
την εκφράζουν; Εάν προσκληθούν. Καµµία, µα καµµία συµµετοχή.
Εµείς επισηµαίνουµε ότι η κατάργηση της αυτοτέλειας του
ΛΑΕΚ θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση των κοινωνικών πολιτικών,
που είναι κρίσιµες για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως αυτή
τη ρύθµιση που έχει θεσµοθετηθεί µε το άρθρο 10 του
ν.2874/2000 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει
να δεσµευτείτε ότι δεν θα κινδυνεύσει αυτή η νοµοθετική ρύθµιση του ν.2874/2000, που προστατεύει τους µακροχρόνια ανέργους µεγάλης ηλικίας, προκειµένου αυτοί να θεµελιώσουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Αυτό το ζητήσαµε και στις επιτροπές,
αλλά δεν πήραµε καµµία απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλες βασικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι η θέσπιση εισοδηµατικών κριτηρίων για τη λήψη
συγκεκριµένων παροχών, ποινές στους ανέργους, δηλαδή στέρηση παροχών και διαγραφή από το µητρώο των ανέργων. Ο κ.
Χατζηδάκης προβάλλει την άποψη ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν αντίστοιχες ρυθµίσεις για τη διακοπή του
επιδόµατος ανεργίας ή διαγραφή από το µητρώο ανέργων, συχνά
µε πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Αλλά συγκρίνονται έτσι ανόµοιες
αγορές εργασίας, ανόµοιες παροχές ανεργίας, ανόµοιες υποδοµές και προσωπικό στους αντίστοιχους ΟΑΕΔ αυτών των χωρών.
Βεβαίως είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν πρωτοτυπεί και µάλιστα στον ν.1545/1985 προβλεπόταν ήδη το ποινολόγιο. Πράγµατι, µε τον νόµο αυτόν προβλέφθηκε ότι ο άνεργος που δεν
αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται ή
δεν δέχεται να παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ χάνει την αξίωση για επιδότηση. Το είπαµε
εξάλλου και κατά τη διάρκεια των επιτροπών. Η διαφορά αυτού
του νόµου µε αυτόν που σκοπεύει και κρίνεται σήµερα µε το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο έγκειται στο ότι το ΠΑΣΟΚ τότε δεν προέβλεπε τη διαγραφή από τα µητρώα ανέργων, αλλά µόνο την
απώλεια των αξιώσεων για επιδότηση.
Εµείς διαφωνούµε στη διαγραφή από το µητρώο. Διότι ο διαγραφείς από το µητρώο δεν χάνει απλώς τα επιδόµατα -το είπαµε και στην επιτροπή- χάνει και την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη. Και δεν εννοώ, κύριε Υπουργέ, την προβλεπόµενη,
υποτυπώδη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων,
αλλά εννοώ την πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αυτή
είναι η διαφορά µας.
Εκτιµούµε τελικά ότι ο πολιτικός σκοπός της διάταξης είναι η
τεχνική µείωση του αριθµού των εγγεγραµµένων στον ΟΑΕΔ
ανέργων, που ανέρχονται στο 1,1 εκατοµµύριο, εκ των οποίων
µόνο οι διακόσιες χιλιάδες παίρνουν το επίδοµα ανεργίας, αριθµός που αναιρεί το αφήγηµα της Κυβέρνησης για τη δήθεν αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επικοινωνιακό καταιγισµό θα έλεγα- η Κυβέρνηση καθιερώνει και το επίδοµα ανεργίας. Δηλαδή ένας άνεργος, ο οποίος θα προσλαµβάνεται σε µια
επιχείρηση, θα παίρνει όχι µόνο τον µισθό, αλλά και το 50% του
επιδόµατος εργασίας για το διάστηµα που θα υπολείπεται µέχρι
την κανονική λήξη του επιδόµατος ανεργίας. Ξεκαθαρίσαµε, θετική διάταξη.
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Όµως, όπως το επισηµάναµε και στην επιτροπή σε όλες τις
συνεδριάσεις, η διάταξη αυτή αποτελεί κι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα πρακτικής και πολιτικής «καρότου και µαστίγιου».
Διότι στην ίδια διάταξη ανοίγετε ένα επικίνδυνο παράθυρο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Για πρώτη φορά µερικές µέρες κανονικής εργασίας δεν θα προσµετρώνται στον υπολογισµό των
προϋποθέσεων µελλοντικής επιδότησης. Αυτό φαίνεται να λέει
η παράγραφος 3. Ζητήσαµε στις επιτροπές να µας απαντήσετε,
κύριε Υπουργέ, αν ισχύει ή δεν ισχύει και πώς αντιµετωπίζετε το
ερώτηµα. Θα θέλαµε να ακούσουµε την απάντησή σας.
Τώρα, στην κριτική µας για τις επικείµενες αλλαγές στο κοµµάτι της κατάρτισης, ο κύριος Υπουργός απάντησε ότι υπήρχε
ένα κενό στα θέµατα που αφορούν τις δεξιότητες του εργατικού
δυναµικού και έρχεται τώρα η ΔΥΠΑ να τα καλύψει. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρά το ότι το νοµοσχέδιο διατυµπανίζει ότι
η ΔΥΠΑ καθίσταται ο µόνος φορέας προώθησης στην απασχόληση µε καινοτόµες διαδικασίες και ανθρώπινο δυναµικό µε
πλήρη τεχνογνωσία, υποχρεώνει τελικά τους παρόχους να παίξουν αυτόν τον ρόλο και µάλιστα επί ποινή αποκλεισµού από τα
προγράµµατα, σε περίπτωση που δεν τοποθετήσουν σε θέση
απασχόλησης το 50% των καταρτιζοµένων κάθε προγράµµατος.
Στο νοµοσχέδιό σας, τώρα, κύριε Υπουργέ, και στην κυβερνητική επικοινωνιακή διαδικασία λέτε ότι δροµολογείται στεγαστική
συνδροµή των νέων ζευγαριών. Αλήθεια, τι σηµαίνει «δροµολογείται»; Με ποιο χρονοδιάγραµµα κάνετε αυτή τη δροµολόγηση
και µε ποια κονδύλια; Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, προχθές για
πρώτη φορά ότι θα διατεθούν το 1,5 δισ. ευρώ. Ερώτηση: Σε
ποια διάταξη προβλέπεται ρητά ότι τα αποθεµατικά του πρώην
ΟΕΚ θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό;
Διότι τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει. Αναφέρθηκε για πρώτη
φορά προχθές στην επιτροπή.
Οι διακηρύξεις του Υπουργείου περί στεγαστικής πολιτικής,
υπέρ των νέων ανθρώπων, είναι απλώς επικοινωνία. Δεν υπάρχει
ουσία. Κι αυτό γιατί το Υπουργείο τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
Εάν πραγµατικά θα ήθελε η Κυβέρνηση να ενισχύσει τη στεγαστική πολιτική, θα το είχε ήδη πράξει, όχι µε υποσχέσεις για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε µια χώρα που εδώ και
χρόνια οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού δικαίου είναι πλήρως, µα
πλήρως αποκλεισµένοι από τον τοµέα της δανειοδότησης.
Επισηµαίνουµε ότι στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η Κυβέρνηση τη µόνη πρόταση που συµπεριέλαβε ως πρόγραµµα
στεγαστικής πολιτικής είναι η ολοκλήρωση ανακαίνισης του προγράµµατος εκατό διαµερισµάτων, εβδοµήντα στον Δήµο Αθηναίων και τριάντα στον Δήµο Θεσσαλονίκης, για διακόσιους
πενήντα δικαιούχους, ύψους 1,3 εκατοµµυρίου ευρώ.
Προφανώς αυτή η πρόβλεψη, που εγκρίθηκε σύµφωνα µε το
σχέδιο που υπάρχει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δεν συγκρίνεται µε τίποτα µε το πορτογαλικό πρόγραµµα, που διαθέτει 2,733 δισ. ευρώ για στεγαστικά
προγράµµατα από το σύνολο των 16,644 δισ. επιχορηγήσεων και
δανείων, που θα πάρει από το Ταµείο Ανάκαµψης σε στεγαστικό
πρόγραµµα, ήτοι ποσοστό 16,4%.
Η Ισπανία, µε τη σειρά της, έχει προβλέψει διάθεση 1 δισ.
ευρώ για οικοδόµηση τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων κοινωνικών
κατοικιών. Έχει προβλέψει ήδη στο πρόγραµµα!
Την ίδια στιγµή η Σουηδία έχει προβλέψει αύξηση του ήδη
υπάρχοντος προϋπολογισµού για κοινωνική στέγαση ύψους 740
εκατοµµυρίων ευρώ, διαθέτοντας για ανέγερση κοινωνικών κατοικιών επιπλέον 180 εκατοµµύρια ευρώ, µόνο για το 2021. Θα
καταθέσω και στα Πρακτικά τα σχετικά στοιχεία.
Η απραξία στο κοµµάτι της στεγαστικής πολιτικής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αφήσατε ανεκµετάλλευτο και το έργο
που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, µε
πρωτοβουλία του τότε Υφυπουργού Εργασίας, που είναι σήµερα
και παριστάµενος, του κ. Κεγκέρογλου, στο πρόγραµµα επιστηµονικής υποστήριξης των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας 20142015, µε στόχο την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας για
το διάστηµα 2014-2020. Δυστυχώς η προηγούµενη κυβέρνηση
δεν το παρέλαβε το έργο. Έγινε δικαστικός αγώνας. Το παρέλαβε ο Υπουργός κ. Βρούτσης της προηγούµενης κυβέρνησης.
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Θα καταθέσω στα Πρακτικά και αυτό το έγγραφο. Αλλά αυτό δεν
έχει αξιοποιηθεί µε αφορµή τη χρηµατοδότηση από το Ταµείο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, αναφέροντας ότι σε µια χώρα µε
δηµογραφική κατάρρευση η κοινωνική στέγαση θα έπρεπε να
αποτελεί αιχµή του δόρατος, όπως στα περισσότερα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η στεγαστική πολιτική είναι πρωταρχικά εργαλείο δηµογραφικής, οικογενειακής πολιτικής και δευτερευόντως εργαλείο πρόνοιας. Διότι για την Κυβέρνηση
δυστυχώς είναι µόνο θέµα επικοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, τα θετικά που είπαµε στις επιτροπές τα αναδείξαµε, κι αυτά τα θετικά, τα όποια θετικά υπάρχουν, αυτά θα
ψηφίσουµε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, καταθέσαµε τρεις τροπολογίες, τις
οποίες θα αναφέρω στο Σώµα. Η πρώτη τροπολογία είναι για την
ισότιµη αντιµετώπιση των απασχολούµενων συνταξιούχων λόγω
γήρατος και των απασχολούµενων συνταξιούχων λόγω θανάτου,
ισότιµη αντιµετώπιση τέκνων θανόντων συνταξιούχων, αριθµός
1280.
Η δεύτερη είναι συµµετοχή της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ, στο Συµβούλιο Κοινωνικών Εταίρων
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και συµπερίληψη του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία
στην ίδρυση του Ειδικού Λογαριασµού Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
Η τρίτη τροπολογία αφορά ρυθµίσεις για τους ελέγχους της
ΔΥΠΑ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποζηµίωσης για τις δαπάνες και ελέγχους στις επιχειρήσεις και πόσες ελεγκτές-υπαλλήλους της ΔΥΠΑ, χωρίς την οικονοµική τους επιβάρυνση,
δεδοµένων των αυξηµένων δαπανών και του κόστους µετακίνησής τους, µε αριθµό 1279.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα ακόµη νοµοσχέδιο προαπαιτούµενο του Ταµείου Ανάκαµψης, συνέχεια του αντιδραστικού εργασιακού νόµου Χατζηδάκη,
που εκτός από την περιστολή των συνδικαλιστικών και δηµοκρατικών ελευθεριών, την ποινικοποίηση των αγώνων, την ουσιαστική
κατάργηση του δικαιώµατος στην απεργία, το χτύπηµα των συνδικάτων, όπως και αυτές τις µέρες την Οµοσπονδία των Εργαζοµένων στον ΟΑΕΔ, κατάργησε το οκτάωρο, θέσπισε το δεκάωρο,
αύξησε τις υπερωρίες και µείωσε την αµοιβή τους, ενίσχυσε το διευθυντικό δικαίωµα, δηλαδή την ασυδοσία της εργοδοσίας και
αποτελεί και αυτός παράγοντα αύξησης της ανεργίας.
Στο στόχαστρο τώρα είναι η όποια στήριξη των ανέργων, που
µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες. Στο στόχαστρο, βέβαια, όπως πάντα, είναι και οι συνταξιούχοι. Μετά την αποτυχία της "ψηφιακής σύνταξης", που θα έβγαινε
µε ένα κουµπί, την έκδοση από λογιστές και δικηγόρους, που λέγατε ότι πάει καλά η έκδοση των συντάξεων, µε την τροπολογία
µεταφέρετε την ευθύνη στον ίδιο τον ασφαλισµένο που τώρα τον
εµπιστεύεστε -τότε λέγατε ότι παίρνουν συντάξεις «µαϊµού»- και
θα βγαίνει η σύνταξη σύµφωνα µε ό,τι δηλώσει.
Όµως, αν µετά τον έλεγχο από τρία έως πέντε χρόνια, όσα ο
έλεγχος διαπιστώσει ότι δεν έπρεπε να καταβληθούν, θα τα αναζητήσετε πίσω και έντοκα. Τι κάνετε ουσιαστικά; Νοµιµοποιείτε
και αυξάνετε τη νόµιµη καθυστέρηση της έκδοσης οριστικής
σύνταξης από τρία έως πέντε χρόνια. Νοµιµοποιείτε, λοιπόν,
αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση απονοµής των συντάξεων.
Καµµιά εµπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουν οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι εδώ και τόσα χρόνια εξαπατώνται από σας και από τους
προηγούµενους και τώρα πρέπει να προσλάβετε όσους εργαζόµενους χρειάζονται για να εκδίδουν οριστικές συντάξεις σε µικρό
χρόνο.
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Ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι «Δουλειές Ξανά». Η Κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τις ρυθµίσεις ότι δήθεν θα στηρίξουν
τον άνεργο να βρει δουλειά.
Κύριοι, κουµάντο στην ανάπτυξη κάνουν τα µονοπώλια, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η αιτία της
ανεργίας. Αποτελεί όχηµα η ανεργία για την επιβολή µεσαιωνικών εργασιακών σχέσεων, κατάργηση των δικαιωµάτων, αφαίρεση των όποιων κατακτήσεων. Είναι όπλο στα χέρια των
επιχειρηµατικών οµίλων, ενάντια στην εργατική τάξη.
Η πολιτική των κυβερνήσεων και των κοµµάτων του κεφαλαίου
οδηγεί όχι µόνο σε µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης,
αλλά και σε µεγαλύτερη ανεργία. Δεν υπάρχει σήµερα εργατική
οικογένεια που να µην έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Δεν υπάρχει εργατικό σπίτι που να µη βιώνει µισό µεροκάµατο, µισό µισθό,
µισή ζωή. Είναι δικά σας έργα, όλων σας! Χιλιάδες εργαζόµενοι
συνθλίβονται στις µυλόπετρες της ανεργίας, της ανασφάλειας,
της αβεβαιότητας. Η απειλή της απόλυσης κρέµεται πάνω από
το κεφάλι του εργάτη και της εργάτριας. Καταργήσατε τη σταθερή δουλειά.
Το 2021 είχαµε δύο εκατοµµύρια διακόσιες δύο χιλιάδες προσλήψεις και αντίστοιχα, δύο εκατοµµύρια εξήντα έξι χιλιάδες απολύσεις. Αυτή είναι η κατάσταση στον ιδιωτικό τοµέα. Μια θέση
δουλειάς µοιράζεται σε δύο, σε τρεις. Τα τρίωρα, τα τετράωρα
κυριαρχούν, µε συµβάσεις µιας µέρας, λίγων µηνών. Είναι τα
αποτελέσµατα της πολιτικής που ασκήσατε όλοι, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόµενη flexicurity, τις ευέλικτες
µορφές απασχόλησης. Οι πολιτικές που ασκούνται είναι αυτές
που γεννούν βάσανα για την εργατική τάξη και κέρδη για το κεφάλαιο.
Η απάντηση που δίνει η Κυβέρνηση, αλλά και τα κόµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβληµα της ανεργίας είναι αντιδραστική, ταξική, επικίνδυνη, αφού µεταφέρει τους πόρους στους
εργοδότες, αφήνοντας χωρίς στήριξη τους ανέργους, που οι
πόροι προέρχονται από τους ίδιους τους εργαζόµενους.
Η συνέχιση της πολιτικής της λεγόµενης «επιδότησης της εργασίας αντί της ανεργίας» επιβάλλει στους εργαζόµενους ακόµα
πιο σκληρούς όρους εκµετάλλευσης, µοιράζονται µεταξύ τους
τις συνέπειες της κρίσης, τα βάρη όλων των µέτρων, µνηµονιακών και αναπτυξιακών, της ανεργίας, τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, τους µισθούς και τα µεροκάµατα πείνας. Επιχορηγείτε την καπιταλιστική εργοδοσία µε τεράστια ποσά και µοιράζετε την ανεργία σε περισσότερους εργαζόµενους, καταδικάζοντάς τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Οι προϋποθέσεις για επιδότηση ανεργίας είναι αυτές που αντιστοιχούσαν στη σταθερή δουλειά -κάποτε, δηλαδή- και παραµένουν οι ίδιες, ενώ η ελαστική εργασία γενικεύεται. Έτσι
πετιούνται έξω από το µητρώο των ανέργων η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων. Από το ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες
εγγεγραµµένους ανέργους επιδοτούνται οι εκατόν είκοσι χιλιάδες µε το ποσό των 407 ευρώ από τέσσερις µήνες η µεγάλη πλειοψηφία έως δώδεκα µήνες το πολύ κάποιοι που έχουν τις
προϋποθέσεις. Και για τους µακροχρόνια άνεργους είναι 200
ευρώ µε εισοδηµατικά κριτήρια. Σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων
χρονών υπάρχει πλαφόν. Δεν µπορεί να είναι παραπάνω από τετρακόσιες ηµέρες η επιδότηση. Μετά, ο άνεργος είναι απροστάτευτος.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται σε συνέχεια προηγούµενων
νόµων. Δεν είναι µόνο αυτός ο νόµος για τον ΟΑΕΔ. Είναι νόµοι
που εξέτρεψαν τον οργανισµό από τον ρόλο και την αποστολή
του. Από το 1990 και µετά οι ανατροπές δεν σταµάτησαν. Δεν
αντιµετωπίζετε την αξιοπρεπή διαβίωση του ανέργου. Χειροτερεύετε την κατάσταση. Επιτίθεστε ακόµη και σε στοιχειώδεις παροχές για την προστασία των ανέργων. Ενεργοποιείτε το
ποινολόγιο για τους ανέργους, τη στενότερη σύνδεση των υπηρεσιών µε τις επιχειρήσεις, την παραπέρα ανακύκλωση της ανεργίας µε διαρκή κατάρτιση, επανακατάρτιση, µετακίνηση των
ανέργων από τη µία ληξιπρόθεσµη θέση εργασίας στην άλλη.
Και όλα αυτά συνοδεύονται από συκοφαντίες της Κυβέρνησης
για ανέργους «ρετιρέ», καταχραστές των παροχών του οργανισµού. Καταχραστές οι άνεργοι και όχι αυτοί που τσεπώνουν δε-
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κάδες δισεκατοµµύρια ευρώ ούτε και οι κυβερνήσεις που νοµιµοποιούν αυτό το πλιάτσικο.
Την ευθύνη της ανεργίας τη χρεώνετε στον ίδιο τον άνεργο.
Αυτός φταίει που είναι άνεργος, ελλιπώς καταρτισµένος, φταίει
που δεν ικανοποιείται µε τους όρους εργασίας της όποιας δουλειάς του προσφερθεί και φυσικά, τιµωρείται και για τα δύο µε
διαγραφή από το µητρώο των ανέργων έξι µήνες, αν παραλείψει
τη σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης, αν αρνηθεί ή δεν ολοκληρώσει, επίσης επιτυχώς, το πρόγραµµα κατάρτισης και για δύο
χρόνια, αν αρνηθεί να τοποθετηθεί σε υποδεικνυόµενη σε αυτόν
εργασία από τον ΟΑΕΔ, που τώρα θα ονοµάζεται ΔΥΠΑ.
Είπα και ένα παράδειγµα προχθές στην επιτροπή και κανείς
δεν είπε τίποτε, όπου στη Γερµανία έστειλαν σερβιτόρα να δουλέψει ως ιερόδουλη σε οίκο ανοχής!
Και εδώ τέτοια παραδείγµατα θα έχουµε, κύριοι, το επόµενο
διάστηµα και θα πετιούνται εκτός οι άνεργοι που δεν θα δέχονται
µια τέτοια δουλειά.
Η Κυβέρνηση διαφηµίζει το άρθρο 25 του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε το οποίο ο αναζητών εργασία, αν βρει δουλειά πριν από
τη λήξη του επιδόµατος που παίρνει, θα συνεχίζει να λαµβάνει
µαζί µε τον µισθό, αν δεν τον ψαλιδίσει η εργοδοσία, το 50% του
επιδόµατος µέχρι την τυπική λήξη του.
Με το ίδιο άρθρο, όµως, πρέπει να γνωρίσουµε εδώ στους
Βουλευτές που θα ψηφίσουν µετά ότι αυτός ο χρόνος εργασίας,
δηλαδή οι µήνες που ο εργαζόµενος δουλεύει και ταυτόχρονα,
λαµβάνει το µισό του επιδόµατος δεν θα προσµετρώνται στις
ηµέρες εργασίας που απαιτούνται -εκατόν εικοσιπέντε µέρες
τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες- για να πάρει επιδότηση
ανεργίας σε επόµενη φάση, αν απολυθεί.
Δηλαδή, αν ένας εργαζόµενος βρει δουλειά, για παράδειγµα,
έναν µήνα αφότου ξεκίνησε να λαµβάνει το επίδοµα, θα συνεχίσει να το παίρνει για όσους µήνες ακόµη το δικαιούται, αν όµως
ο εργοδότης τον απολύσει -που αυτό θα γίνεται, είπα προηγουµένως τα στοιχεία για τις προσλήψεις και τις απολύσεις κάθε
χρόνο-, οι ηµέρες αυτές δεν θα υπολογίζονται για την ανεργία.
Έτσι το κράτος τον πετάει έξω από οποιαδήποτε στήριξη, επικαλούµενοι αυτό το µισό επίδοµα ανεργίας που του έδωσε για αυτή
την περίοδο.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έρχεται να παρουσιάσει ως επιτυχία µια
εικονική πραγµατικότητα για τη µείωση της ανεργίας, αφού δεν
θα µετρά όλους τους ανέργους, αλλά µόνο αυτούς που θα χαρακτηρίζει ενεργούς, αναζητούντες εργασία. Δεν θα µετρά αυτούς που δεν έκαναν ατοµικό σχέδιο δράσης, που δεν πήγαν
στην κατάρτιση ή που δεν πιστοποιήθηκε αυτή ή που δεν πήγε
στη δουλειά που του υπέδειξαν, γιατί δεν συµβιβάστηκε µε τους
όρους αµοιβής και εργασίας ή που δεν ήταν αντίστοιχη των δεξιοτήτων του, δηλαδή που δεν είχε σχέση µε το αντικείµενό του.
Αυτοί θα διαγράφονται από το µητρώο. Με τρεις αρνήσεις θα
διαγράφονται για δύο χρόνια. Θα παρουσιάσετε, λοιπόν, εδώ µια
εικονική πραγµατικότητα το επόµενο διάστηµα.
Λέτε, λοιπόν, µεταστροφή από παθητικές πολιτικές σε ενεργητικές πολιτικές, αναβάθµιση των δεξιοτήτων και είσοδος στην
αγορά εργασίας. Ρωτάµε και σας ρωτήσαµε και προχθές: Μέχρι
τώρα, αυτό δεν έκαναν όλες οι κυβερνήσεις; Δεν εφάρµοζαν
ενεργητικές πολιτικές; Μπορείτε να µας πείτε, κύριοι, πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν δοθεί για αυτές τις ενεργητικές πολιτικές; Πόσες θέσεις σταθερής εργασίας έχουν δηµιουργηθεί την
τελευταία δεκαετία από τα περίφηµα και πολυδιαφηµισµένα προγράµµατα του οργανισµού;
Δεν απαντήσατε ούτε εσείς ούτε οι προηγούµενοι σε αυτά τα
ερωτήµατα. Έχετε εγκληµατικές ευθύνες, γιατί παραδίδετε τους
πόρους του οργανισµού στους επιχειρηµατικούς οµίλους, ενώ
θα έπρεπε να πάνε στους ανέργους. Και δεν µπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήµατα.
Λέτε δουλειές ξανά. Αυτές δεν είναι για τους άνεργους, αλλά
για όλα τα παράσιτα που έχουν ζεστό χρήµα, µε υπερδεκαπλάσιους πόρους, όπως είπε ο Υπουργός, και θα εµπορεύονται την
ανάγκη για εργασία. Θα εξασφαλίζουν τζάµπα εργασία, θα παρέχουν βραχύβιες υπηρεσίες κατάρτισης αµφιβόλου και ανύπαρκτης ποιότητας και, βέβαια, µε το αζηµίωτο.
Στο πλαίσιο της γνωστής, πλέον, ατοµικής ευθύνης καθιστάτε
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υπεύθυνο τον άνεργο για την κατάσταση της ανεργίας του. Τον
θέλετε εργαζόµενο µικρής διάρκειας, καταρτιζόµενο για πέντε,
έξι ή οκτώ µήνες και στη συνέχεια, να επιστρέφει στη δεξαµενή
της ανεργίας στο πλαίσιο της ανακύκλωσης και της κινητικότητας χωρίς καν προστασία.
Μετατρέπετε και νοµοθετικά τον ΟΑΕΔ σε µια µεγάλη επιχείρηση ανακύκλωσης της ανεργίας σε συντονισµό µε ΚΕΚ και οποιαδήποτε άλλα παράσιτα που σε κάθε περίοδο δηµιουργούνται,
ώστε να τσεπώνουν χρήµα µε βάση το κεφάλι του κάθε άνεργου.
Τα έσοδα του οργανισµού, κύριοι, προέρχονται από τις κρατήσεις, τον ιδρώτα και τον µόχθο εκατοµµυρίων εργαζοµένων.
Είναι το πλέγµα προστασίας για κάθε λαϊκή εργατική οικογένεια
µπροστά στο φάσµα της ανεργίας. Η προστασία από την µακροχρόνια ανεργία, η άµυνα που πρέπει να έχει ένας άνεργος µπροστά στην ακρίβεια, το δικαίωµά του στις διακοπές, στο βιβλίο,
στη µητρότητα, στο οξυµµένο πρόβληµα της αστεγίας. Είναι παροχές σε κατασκηνώσεις, σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, στη µαθητεία.
Η θέση µας είναι καθαρή: Ούτε 1 ευρώ στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Είναι λεφτά των εργαζοµένων. Σε περίοδο αυξηµένης αστεγίας των νέων, έχετε παύσει το κατασκευαστικό έργο
του οργανισµού, όπως κι άλλες παροχές των καταργηθέντων οργανισµών εργατικής κατοικίας και εστίας. Το ύψος των αποθεµατικών των δύο κατηργηµένων οργανισµών εργατικής κατοικίας
και εστίας ανέρχεται σήµερα στο ύψος των 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Αυτά θα διατίθενται πλέον για αλλότριους σκοπούς µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, δηλαδή, της
ΔΥΠΑ σήµερα. Πρόκειται για λεηλασία των αποθεµατικών των
εργαζοµένων τα οποία παρακρατήθηκαν, για να επιστρέψουν
στους ίδιους µε τη µορφή στεγαστικής πολιτικής. Αυτά η Κυβέρνηση θα τα δώσει στους επιχειρηµατικούς οµίλους µε τις διάφορες ρυθµίσεις που προβλέπονται.
Θεσπίζεται η διαδικασία µίσθωσης προς εκµετάλλευση από
ιδιωτικούς φορείς των ακινήτων δοµηµένων και αδόµητων του
ΟΑΕΔ που πολλά από αυτά τα ακίνητα αγοράστηκαν µε τις εισφορές των εργαζοµένων. Μόνο τα προερχόµενα αδόµητα τεµάχια από τον τέως ΟΕΚ ανέρχονται περίπου στα εκατόν
πενήντα τεµάχια και διαθέτουν συνολική επιφάνεια τρεις χιλιάδες
οκτακόσια στρέµµατα. Όλα τα ακίνητα του ΟΑΕΔ πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά για στεγαστική συνδροµή και όχι γι’ αυτούς
τους σκοπούς που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο.
Είναι γνωστή η απόφασή σας για παραχώρηση ακόµη και
χωρίς αντίτιµο ακινήτου στους επιχειρηµατικούς οµίλους, όπως
κάνατε µε τις κατασκηνώσεις του ΝΑΤ στον Μαραθώνα που µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δόθηκε σε επιχειρηµατία για
τη λειτουργία κέντρου νυχτερινής διασκέδασης. Ο ΟΑΕΔ, εκτός
από δουλεµπορικό γραφείο, µετατρέπεται και σε µεσιτικό γραφείο.
Με τα άρθρα 48, 49 και 50 είµαστε κάθετα αντίθετοι, καθώς
είναι οπισθοδρόµηση -θα αναφερθεί και ο σύντροφος κ. Δελής
εκτενέστερα. Χρηµατοδοτείτε εκατόν είκοσι µεγάλες επιχειρήσεις για τη δηµιουργία και τον εξοπλισµό χώρων φύλαξης των
εργαζοµένων, µε τη στελέχωση σε βρεφονηπιοκόµους και βοηθούς. Λέµε ότι ο στόχος αυτής της ρύθµισης είναι να µπορεί να
ανταποκριθεί επιτόπου η µητέρα στα κελεύσµατα της εργοδοσίας, στα ευέλικτα, εξαντλητικά και ακανόνιστα ωράρια της δεκάωρης και δωδεκάωρης εργάσιµης µέρας που απορυθµίζει
συνολικά της ζωής της…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…απαλλάσσει την εργοδοσία από τη διευκόλυνση των µητέρων για την ανατροφή των παιδιών και καταργεί ακόµα και αυτές
τις ρυθµίσεις που σήµερα υπάρχουν.
Τέλος, µειώνετε τις οποιεσδήποτε φωνές ή αντιστάσεις µέσα
στο Δ.Σ. του οργανισµού που θα µπορούσαν να αποκαλύπτουν
έως και να µπλοκάρουν αντεργατικές µεθοδεύσεις. Μειώνονται
οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων
του ΟΑΕΔ και δηµιουργείται ένα Δ.Σ. µε κυβερνητικά στελέχη και
golden boys.
Ως ΚΚΕ αγωνιζόµαστε και στηρίζουµε τα αιτήµατα των συνδι-
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κάτων που παλεύουν για τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών,
την αύξηση του επιδόµατος ανεργίας, των επιδοµάτων προστασίας, της παροχές του κοινωνικού τουρισµού και άλλων προγραµµάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Στηρίζουµε, επίσης, την επανασύσταση των οργανισµών του
ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας και του έργου της που η κατάργησή τους έχει την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, που αρνήθηκε να
επανασυστήσει τους οργανισµούς.
Ο αγώνας για τα δικαιώµατα στη δουλειά κατά των απολύσεων
και της ανεργίας είναι συνδεδεµένος µε την πορεία του αγώνα
για ριζικές και πολιτικές αλλαγές. Μόνο όταν η εργατική τάξη,
τα λαϊκά στρώµατα πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη και τα
µέσα για να καθορίζουν τι και πώς θα αναπτυχθεί, όταν, δηλαδή,
κατακτήσουν τη δική τους εξουσία, µόνο τότε θα αρχίσει η αντίστροφη θετική µέτρηση στο ζήτηµα της απασχόλησης και της
λαϊκής κοινωνικής ευηµερίας.
Το ΚΚΕ καλεί τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να γυρίσουν την
πλάτη σε όλους αυτούς που ευθύνονται για την ανεργία, την υποαπασχόληση, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, σε αυτούς που
µπλέκουν τη χώρα µας στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και σε
επεµβάσεις. Το ΚΚΕ είναι το µόνο κόµµα που αγωνίζεται για το
δικαίωµα όλων για σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα -κανείς άλλος πια δεν το λέει- για ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις, για ουσιαστική στήριξη των ανέργων,
όπως είπαµε και προηγουµένως.
Το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία σχέση µε όλα αυτά που βασανίζουν τους άνεργους και τις οικογένειές τους. Καλούµε έστω
και τώρα την Κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νοµοσχέδιο,
καθώς δεν αποτελεί βάση για συζήτηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα η
κ. Μαρία Αθανασίου, συνάδελφος και εκπρόσωπος από την Ελληνική Λύση.
Ελάτε, κυρία Αθανασίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση επιµένει να ασχολείται µόνο
µε την επικοινωνιακή συγκάλυψη των άστοχων επιλογών της, που
έχουν οδηγήσει στην καταστροφή την ελληνική οικονοµία και την
ελληνική κοινωνία. Ο ισχυρισµός ότι το πρωτοφανές κύµα ανατιµήσεων και η έκρηξη του κόστους της ενέργειας οφείλεται στον
πόλεµο στην Ουκρανία είναι ψευδής και παραπλανητικός. Είναι
το άλλοθί σας για την ανικανότητά σας.
Από τον Φεβρουάριο του 2021 η Κυβέρνηση σχεδόν διπλασίασε την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, µειώνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών
µονάδων. Τότε δεν υπήρχε κανένας πόλεµος, παρά µόνο οι επιλογές της Νέας Δηµοκρατίας. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός και ο
Υπουργός Εξωτερικών απέκλειαν ακόµα και το ενδεχόµενο εξόρυξης των ελληνικών υδρογονανθράκων, καθιστώντας τη χώρα
ενεργειακό όµηρο.
Η Ελληνική Λύση εξαρχής προέτρεπε την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει µε συγκεκριµένες, κοστολογηµένες ενέργειες την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, προτείνοντας λύσεις για τη
συγκράτηση των τιµών στα είδη πρώτης ανάγκης. Όταν η Ελληνική Λύση προειδοποιούσε εδώ και µήνες για το επερχόµενο
κύµα ανατιµήσεων, καλώντας την Κυβέρνηση να µειώσει άµεσα
τον ΦΠΑ, η Νέα Δηµοκρατία κώφευε.
Παρ’ ότι η πρότασή µας ήταν κοστολογηµένη, µε ελάχιστο δηµοσιονοµικό κόστος, όταν οι αυξήσεις στα βασικά προϊόντα σάρωναν το εισόδηµα των πολιτών, οι Υπουργοί έκαναν λόγο για
παροδικό φαινόµενο, αγνοώντας τις εκκλήσεις µας. Τώρα η Κυβέρνηση σκέφτεται να µειώσει τον ΦΠΑ, αφού επί µήνες επέφερε
τεράστιο πλήγµα στα εισοδήµατα των πολιτών. Πόσο ακόµα θα
σκέφτεστε; Πότε θα αποφασίσετε να δράσετε; Η Νέα Δηµοκρατία δεν εξυπηρετεί απλά κερδοσκόπους, είναι το συνώνυµο της
κερδοσκοπίας. Ο λαός βλέπει και γνωρίζει και στις επερχόµενες
εκλογές να είστε σίγουροι ότι δεν θα ξεχάσει τις πολιτικές αστοχίες σας και τα ψέµατά σας.
Με τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνει το παρόν σχέδιο νόµου ως
Ελληνική Λύση πιστεύουµε ότι θα επέλθει σηµαντική επιδείνωση
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και όχι βελτίωση της κατάστασης. Οι περισσότερες από τις παρεµβάσεις που επιχειρούνται θα οδηγήσουν σε περαιτέρω χειροτέρευση της ήδη άσχηµης υφιστάµενης κατάστασης και
καθόλου στην ποιοτική αναβάθµιση και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Άρθρα 1 και 3, αναφορικά µε την προτεινόµενη µετονοµασία
του ΟΑΕΔ σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΔΥΠΑ. Η Ελληνική Λύση πιστεύει ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν
τη µετονοµασία ενός οργανισµού µε εκατοντάδες παραρτήµατα
και ένα πασίγνωστο πανελλαδικά όνοµα και λογότυπο, διαµορφωµένο και εδραιωµένο µε το έργο πολλών δεκαετιών. Αντιθέτως, µια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει πολύ µεγάλο, µη
αναγκαίο, κόστος και θα απαιτήσει σηµαντικό χρονικό διάστηµα
προσαρµογής των πολιτών.
Ταυτοχρόνως, σύµφωνα µε το Διοικητικό Δίκαιο, στο οποίο
υπάγεται ο ΟΑΕΔ, το περιεχόµενο και το όνοµα του όρου «υπηρεσία» έναντι του όρου «οργανισµός» είναι σαφώς στενότερα και
πιο περιορισµένα.
Επιπλέον, προκύπτει ότι µετατρέπεται στον βασικό κρατικό
φορέα που θα αναλάβει µεγάλο όγκο έργων και πόρων σε τοµείς
εκτός των συνηθισµένων δράσεων, κοινωνικών, πολιτικών και
υποστήριξης των ανέργων, κυρίως για δράσεις συµβουλευτικής,
κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων ανέργων και εργαζοµένων.
Δεδοµένου ότι ο ΟΑΕΔ δεν διαθέτει διαχειριστική και υπηρεσιακή επάρκεια για τέτοιας έκτασης και περιεχοµένου έργα, τα
γεγονότα υποδηλώνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσει ως φορέας µεταβίβασης πόρων και δράσεων που αφορούν
τον ιδιωτικό τοµέα, όπως παραδείγµατος χάριν µεγάλες εταιρείες στον τοµέα της πληροφορικής, εταιρείες επαγγελµατικού
προσανατολισµού και προώθησης στην απασχόληση, χωρίς να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα επαρκούς ελέγχου και ουσιαστικής
επίδρασης στην υλοποίηση των έργων.
Με το άρθρο 7 για τις αρµοδιότητες του διοικητή και το άρθρο
8 για τις αρµοδιότητες των υποδιοικητών δηµιουργείται συγκέντρωση αρµοδιοτήτων σε µονοπρόσωπα όργανα που έχουν απόλυτη ελευθερία δράσης, χωρίς τις απαιτούµενες διασφαλίσεις
για έναν αποτελεσµατικό κοινωνικό έλεγχο. Τέτοιου είδους δράσεις απαιτούν συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις βασισµένες
στην ανταλλαγή απόψεων και γόνιµου διαλόγου.
Άρθρο 9: «Σύνθεση, διορισµός, θητεία και ασυµβίβαστα των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου». Η υπέρµετρη διεύρυνση
των ασυµβιβάστων οδηγεί σε πλήρη αδυναµία εύρεσης εκπροσώπων εκ µέρους των κοινωνικών εταίρων, αφού προφανώς αποκλείονται ακόµη και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, αλλά και επαγγελµατίες που µπορούν να συνάψουν σχετική σύµβαση οποιουδήποτε ύψους ποσού.
Ο Διοικητής και τα µέλη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ δεν πρέπει να συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια
µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε πρόσωπα που
συναλλάσσονται µε τον οργανισµό για την εκτέλεση έργων, προµηθειών ή παροχή υπηρεσιών.
Σχετικά µε τα όργανα διοίκησης και τη σύνθεση του Δ.Σ. της
ΔΥΠΑ, διαπιστώνουµε ότι στο νέο εντεκαµελές -έναντι του σηµερινού δεκαεπταµελούς- Δ.Σ. της ΔΥΠΑ η συµµετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων στο Δ.Σ. µειώνεται και αντιθέτως
της Κυβέρνησης αυξάνεται, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον
ρόλο του κάθε παράγοντα στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων.
Ταυτοχρόνως, δεδοµένου ότι οι εργοδοτικοί κοινωνικοί εταίροι
είναι πέντε, υποχρεώνονται πλέον να εναλλάσσονται στο Δ.Σ. της
ΔΥΠΑ, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζεται η άµεση και ξεχωριστή εκπροσώπηση του καθενός.
Επίσης, οι υποδιοικητές της ΔΥΠΑ δεν θα προέρχονται, όπως
συµβαίνει µέχρι σήµερα µε τους αντιπροέδρους, από τις δύο κατηγορίες κοινωνικών εταίρων, εργοδότες και εργαζόµενους,
αλλά θα ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας. Εξυπηρέτηση
φίλων, γαρ, για µια ακόµη φορά! Παροµοίως, θα µπορούν να
παυθούν από τον Υπουργό Εργασίας, εάν κριθεί ότι δεν εφαρµόζουν τις επιµέρους κυβερνητικές πολιτικές που σχετίζονται µε
τους σκοπούς της ΔΥΠΑ.
Το άρθρο 13 προβλέπει τη δηµιουργία δεκατριµελούς συµβου-
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λίου των κοινωνικών εταίρων, µε βασική αρµοδιότητα τη διαχείριση των κονδυλίων που αναφέρονται στο άρθρο 16. Προφανής
επιδίωξη µε την προαναφέροµενη ρύθµιση είναι ο περιορισµός
του ρόλου της συµβολής και της δυνατότητας παρέµβασης των
κοινωνικών εταίρων σε συγκεκριµένα θέµατα και ειδικότερα όσον
αφορά στη διαχείριση µέρους των πόρων που προέρχονται από
τις εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων και η περιστολή της
ουσιαστικής δυνατότητας παρέµβασης στο σύνολο των θεµάτων
που απασχολούν τις δράσεις και τις προοπτικές της ΔΥΠΑ.
Είναι σαφές ότι οποιοδήποτε περιστατικό καταχρηστικής αξιοποίησης των ωφεληµάτων που απορρέουν από την ένταξη ενός
ατόµου στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ πρέπει να εντοπίζεται
και να τιµωρείται, διότι εκµεταλλεύεται παρανόµως τους περιορισµένους δηµόσιους πόρους για την αντιµετώπιση της ανεργίας, µε αρνητικές συνέπειες για όσους χρειάζονται πραγµατικά
αυτούς τους πόρους. Ο εντοπισµός και η επίλυση, άλλωστε, τέτοιων προβληµάτων είναι καθήκον των υπηρεσιών του οργανισµού.
Ωστόσο, δεν πρόκειται για γενικευµένο φαινόµενο εξαπάτησης
του ΟΑΕΔ ούτε χρειάζονται τέτοιου είδους αιτιολογήσεις, για να
προχωρήσει η αναγκαία ψηφιακή αναβάθµιση των υπηρεσιών
του οργανισµού. Η ανεργία είναι, χωρίς αµφιβολία, ένα τεράστιο
κοινωνικό πρόβληµα και οι άνεργοι κατά κανόνα επιθυµούν σταθερή, αµειβόµενη εργασία και όχι περιστασιακά και ανεπαρκή
επιδόµατα.
Άρθρο 19. Όσον αφορά στα εισοδηµατικά κριτήρια που τίθενται σχετικά µε παροχές που συνδέονται µε την ιδιότητα του ανέργου, αυτά θα πρέπει να καθοριστούν ανά παροχή και σε κάθε
περίπτωση µετά την ολοκλήρωση του ψηφιακού µητρώου, όπου
θα υπάρχει και η δυνατότητα διαπίστωσης της έκτασης καταχρηστικών συµπεριφορών.
Άρθρο 20: «Υποχρεώσεις Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
προς αναζητούντες εργασία». Ο ΟΑΕΔ απασχολεί ειδικευµένο
προσωπικό εργασιακών συµβούλων εργοδοτών µε µακρά προϋπηρεσία πάνω στο αντικείµενο προσφέροντας συµβουλευτική
επιχειρηµατικότητας, το ποιες τάσεις κυριαρχούν στην αγορά,
καθώς και ποιες ανάγκες διαµορφώνονται, πώς αξιολογείται η
δυνατότητα µιας επιχείρησης, ποιου είδους προσωπικό πρέπει
να προσλαµβάνεται.
Θα ήταν χρήσιµο να προστεθεί ένα νέο άρθρο, σχετικό µε τις
υπηρεσίες που µπορεί να παράσχει η ΔΥΠΑ προς τις επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηµατίες. Επιπλέον, οι εργασιακοί σύµβουλοι θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τυχόν καταγγελίες
εργαζοµένων λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς εργοδοτών και
να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προς προστασία των εργαζοµένων.
Άρθρο 22: «Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των
αναζητούντων εργασία». Αλήθεια, έχετε εξετάσει τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες δεν µπορούν να
προσέλθουν στην εργασία τους λόγω ακατάλληλων συνθηκών
προσβασιµότητας; Πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι πολλοί εργασιακοί χώροι δεν είναι προσβάσιµοι στα άτοµα µε αναπηρία.
Επιπλέον, το εδάφιο 1 του άρθρου 22 αναφέρει ότι υπόκειται
σε διετή αποκλεισµό πρόσωπο, µετά τη διαγραφή του από το µητρώο, σε περίπτωση κατά την οποία αρνηθεί την προσφορά
τριών προτάσεων για εργασία ανάλογα του προφίλ του. Τι θα γίνουν όσοι διαγράφονται; Δεν µας έχετε απαντήσει ακόµα, κύριε
Υπουργέ. Στη σηµερινή αβέβαιη εποχή δεν επιτρέπεται να αποστερείτε την κάρτα ανεργίας από πραγµατικούς ανέργους µε
καµµία πρόφαση.
Άρθρο 33: Η ΔΥΠΑ αποκτά τη βασική αρµοδιότητα για την επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, είτε προέρχεται από ενωσιακούς είτε από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΔΥΠΑ θα κάνει προκηρύξεις έργων κατάρτισης, θα διαχειρίζεται, θα αξιολογεί, θα χρηµατοδοτεί, θα τηρεί µητρώα παρόχων και ωφελουµένων και άλλα. Η ρύθµιση αυτή αναµένεται
να προκαλέσει συγχύσεις αρµοδιοτήτων αλλά και ασυµβατότητες µεθόδων και πρακτικών µεταξύ της ΔΥΠΑ και των Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας, ειδικότερα δε στο
πεδίο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.
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Η ΔΥΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 37, συγκροτεί δικό της µητρώο επιλέξιµων παρόχων επιδοτούµενης ΣΕΚ, την ίδια στιγµή
που υφίσταται σχετικό θεσµικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των
κέντρων διά βίου µάθησης από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι
σαφές πού αποσκοπεί αυτή η ρύθµιση και γιατί είναι αναγκαία.
Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο ή αιτιολογηµένο. Η ύπαρξη δύο µητρώων παρόχων ενεργειών κατάρτισης αναµένεται να δηµιουργήσει ασυµβατότητες και περαιτέρω σύγχυση στους ενδιαφερόµενους φορείς.
Αναφορικά µε το πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας των επιλέξιµων παρόχων επιδοτούµενης ΣΕΚ -άρθρο 38-, η µείωση της
ανεργίας σχετίζεται µε τις νέες θέσεις εργασίας και τη διατήρηση αυτών που υπάρχουν. Στη βάση αυτή, δεν µπορεί να είναι
κριτήριο αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης η εξασφάλιση
εργασίας, ανεξαρτήτως ποσοστού επιτυχίας. Η µείωση της ανεργίας περισσότερο σχετίζεται µε τη διάγνωση των αναγκών, την
επιλογή των αντικειµένων κατάρτισης, την ύπαρξη και εφαρµογή
προγραµµάτων απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.
Εποµένως δεν πρέπει να αξιολογείται το αν τουλάχιστον το
50% των καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα µηνών.
Η επαγγελµατική αποκατάσταση των ανέργων δεν αποτελεί αντικείµενο εργασιών ενός κέντρου διά βίου µάθησης. Η δραστηριότητα των κέντρων διά βίου µάθησης είναι η παροχή
κατάρτισης σε ανθρώπους διάφορων ηλικιών, µορφωτικού επιπέδου, αναγκών και λοιπά. Η εξεύρεση εργασίας είναι µία τελείως διαφορετική δραστηριότητα, που δεν εντάσσεται στο
φάσµα των αντικειµένων τους.
Υπάρχει ο ΟΑΕΔ, ο οποίος διαθέτει άρτια καταρτισµένους
συµβούλους εργασίας, οι οποίοι είναι πλέον αρµόδιοι στη διερεύνηση των αναγκών των ανέργων και τη διασύνδεσή τους µε
τις επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν προσωπικό. Είναι εκπαιδευτικοί
φορείς και όχι φορείς προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας είτε αλλαγής αντικειµένου εργασίας εργαζοµένων.
Η προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα
σύνθετο πεδίο δράσεων και πολιτικών, που ανήκει κυρίως στο
Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ. Η εύρεση εργασίας σχετίζεται µε την κεντρική πολιτική της Κυβέρνησης, τα περιφερειακά
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο
των συµµετεχόντων και λοιπά. Το κριτήριο αξιολόγησης των κέντρων διά βίου µάθησης για την εύρεση εργασίας σε τουλάχιστον
50% των καταρτιζοµένων ως τιµωρία τους, αν δεν το πετύχουν,
µε διετή αποκλεισµό από την επαγγελµατική δραστηριοποίηση
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό.
Άραγε το πανεπιστήµιο τιµωρείται για τη µη σύνδεσή του µε
την αγορά εργασίας και πληθώρα άνεργων πτυχιούχων; Οι σύµβουλοι του ΟΑΕΔ έχουν κάποια επίπτωση στην εργασία τους ή
κινδυνεύουν µε διετή αναστολή εργασιών, αν δεν βρουν δουλειά
σε ένα ποσοστό των ανέργων στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους; Είναι τουλάχιστον θέµα αρχής η πολιτεία να επιβάλλει στα κέντρα διά βίου µάθησης την άσκηση αυτού του
διαφορετικού επαγγέλµατος και να κριθεί η επιβίωσή τους από
το αποτέλεσµα. Είναι επίσης µη λειτουργικό, διότι τυχούσα επιβολή οποιουδήποτε ποσοστού εύρεσης εργασίας θα οδηγεί σε
ουσιαστικό µηδενισµό του κέντρου διά βίου µάθησης που θα
µπορούν να υλοποιήσουν προγράµµατα, µεταφέροντας το πρόβληµα της οργάνωσης και υλοποίησης των προγραµµάτων στην
πολιτεία. Προτείνουµε την οριστική απαλοιφή της συγκεκριµένης
διάταξης, κύριε Υπουργέ, διότι εκτός των άλλων υπάρχει και ο
κίνδυνος διαφθοράς. Ποιος άραγε και πόσο ανεξάρτητος θα
είναι αυτός που θα αξιολογεί τα κέντρα διά βίου µάθησης;
Άρθρο 43: «Εκµετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» και άρθρο 44: «Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συµπράξεων προς επίτευξη των σχετικών
µε τη στεγαστική συνδροµή σκοπών της Δηµόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης». Διερωτώµεθα. Έχετε καταλήξει στο ποιοι ακριβώς θα είναι οι φορείς οι οποίοι θα µπορούν να διαχειρίζονται
καταλλήλως τα διαθέσιµα ακίνητα του νέου φορέα; Φοβούµαστε
ότι στις προθέσεις σας συµπεριλαµβάνεται και η συµµετοχή
ΜΚΟ στη διαχείριση ακινήτων. Φοβούµαστε επίσης ότι η Κυβέρνηση για άλλη µία φορά θα επιδιώξει να ικανοποιήσει ιδιωτικά
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συµφέροντα σε βάρος του δηµοσίου καλού. Μην πέσετε στο
σφάλµα να θυσιάσετε τα ικανοποιητικά έσοδα δηµοσίων ακινήτων στον βωµό εξυπηρέτησης ιδιωτικών συµφερόντων.
Άρθρο 51. Πάλι βρισκόµαστε εν αδίκω οι µη εµβολιασµένοι
ΑΜΕΑ, οι οποίοι χάνουν τα δικαιώµατά τους. Καταπατάτε τις
ελευθερίες τους. Αν ήταν µεµπτός µια φορά ο υποχρεωτικός εµβολιασµός των υπερηλίκων συµπολιτών µας, ωστόσο ο υποχρεωτικός εµβολιασµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες συνιστά
εκβιαστική τακτική. Ποιος ο λόγος πλέον να αφαιρείτε θεµελιώδη
προνόµια από πρόσωπα ΑΜΕΑ; Γνωρίζετε ότι και την παραµικρή
βασική παροχή την περιµένουν µε λαχτάρα, τόσο για την εξυπηρέτηση αυτή καθ’ αυτή, όσο και για το ενδιαφέρον. Το ξέρετε;
Όχι. Από την παράλογη εµµονή σας και τη διάθεσή σας να τιµωρείτε όσους διατυπώνουν αντίθετη άποψη θα πρέπει να αφήσετε
εκτός τους συµπολίτες µας ΑΜΕΑ, οι οποίοι ελπίζουν σε εσάς
και στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και τι άλλο προσδοκούν από
εσάς, παρά καλύτερες συνθήκες καθηµερινότητας;
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο ΟΑΕΔ -ή όπως αλλιώς
τυχόν µετονοµαστεί- πάλι ΟΑΕΔ θα λέγεται στη συνείδηση του
λαού. Το ζήτηµα δεν είναι η ονοµασία, αλλά το τι είδους υπηρεσίες θα τον αφήνετε να προσφέρει στους αδύναµους. Πολύ φοβούµεθα ότι η ελίτ θα συνεχίσει να πλουτίζει και οι φτωχοί θα
γίνονται ακόµα φτωχότεροι. Άλλο ένα νοµοσχέδιο µε αδιαφανείς
διατάξεις, µε ασάφειες στις προβλεπόµενες διαδικασίες, προάγγελος ότι θα βρεθεί τρόπος να διασπαθιστεί το δηµόσιο χρήµα
και παράλληλα να φέρει κέρδη σε φίλους ιδιώτες.
Σταµατήστε πια τις προσφιλείς σας πρακτικές και αναλάβατε,
παρακαλώ, την ευθύνη που σας αναλογεί προς όφελος των αδυνάµων, που και σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν προβλέπεται. Γι’ αυτό
δεν δίνετε περιθώριο στην Ελληνική Λύση παρά να καταψηφίσει
αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Καθαρίστε το Βήµα. Λογικά θα έπρεπε να κάνουµε τώρα τη
διακοπή για να µπούµε στις άρσεις ασυλιών, αλλά έχει µείνει
µόνο η κ. Απατζίδη. Νοµίζω ότι πρέπει να έρθει να µιλήσει, για
να κλείσουµε τον κύκλο εισηγητών και ειδικών αγορητών και
χωρίς διακοπή αµέσως µετά θα µπούµε στις άρσεις ασυλιών.
Καταλάβατε τώρα τι χάρη σάς έκανα, έτσι; Ορίστε, κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για τη διευκόλυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, έχουµε για
ακόµη µια φορά άλλο ένα σουπερ-νοµοσχέδιο από τον σουπερΥπουργό κ. Χατζηδάκη, το οποίο αποτελεί την κορύφωση µιας
ολοένα και αυξανόµενης µνηµονιακής δυστοπίας, στην οποία
µάς έχετε βυθίσει εσείς, εσείς κι εσείς. Αυτή η δυστοπία περιέχει
τα πάντα. Άγρια αντεργατική νοµοθεσία, ξεπούληµα των πάντων
στους ιδιώτες και τώρα, αφού διαλύσατε τις εργασιακές συνθήκες, επιτίθεστε για άλλη µία φορά, πού αλλού; Στους ανέργους.
Καταργείτε µέσα σε µία µέρα έναν οργανισµό που αριθµεί
µισό αιώνα ζωής. Από οργανισµό υποστήριξης των ανέργων τον
µετατρέπετε σε οργανισµό τιµωρίας και καταστολής των ανέργων, σε έναν οργανισµό επιτήρησης και πειθάρχησης των ανέργων, ο οποίος θα τους εκδιώκει από τα όποια ωφελήµατά του. Ο
σκοπός σας βεβαίως είναι προφανής. Επιθυµείτε να απαξιώσετε
την εργασία, για να ρίξετε το κόστος της. Γιατί προφανώς, κύριε
Χατζηδάκη, δεν είστε Υπουργός Εργασίας, είστε «Υπουργός εργοδοσίας».
Και κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, µιας που έχω την ευκαιρία να
αναφερθώ. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι έτσι όπως στις
χειρότερες στιγµές των µνηµονίων είχαµε µια άνοδο της Χρυσής
Αυγής, έτσι και τώρα σε µια νέα αποχαλίνωση των µνηµονιακών
πολιτικών έχουµε κάτι παρόµοιο και µάλλον χειρότερο. Έχουµε
την ίδια την κυβερνώσα παράταξη να ξεπλένει τον ναζισµό φέρνοντας µαχητές του τάγµατος Αζόφ µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο κάτι τέτοιο. Δεν έχει
ξανασυµβεί.
Ο Πρόεδρος Ζελένσκι µίλησε σε µια πληθώρα κοινοβουλίων
σε όλες τις χώρες, αναφέρθηκε στην ιστορία τους και έδωσε

11654

εξατοµικευµένα µηνύµατα ειδικά για αυτές. Λοιπόν, από όλες τις
χώρες ο Πρόεδρος Ζελένσκι -και όσοι είναι επικοινωνιακά πίσω
από αυτόν- διάλεξε την Ελλάδα και µόνο αυτή για να ξεπλύνει το
τάγµα Αζόφ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πείτε µου πώς το καταφέρνετε αυτό.
Πώς καταφέρνετε να είστε οι µόνοι σε όλη την Ευρώπη, σε όλο
τον κόσµο που προφερθήκατε για να ξεπλυθεί ο ναζισµός µέσα
στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Μάλλον σας έχει καταλάβει πολύ
καλά ότι είστε πολύ δεκτικοί σε κάτι τέτοιο, για ένα τέτοιο ξέπλυµα, ή ότι είστε πρόθυµοι να προσφέρετε οποιαδήποτε υπηρεσία, ώστε να µην προβάλετε καµµία αντίρρηση σε οτιδήποτε
κι αν σας ζητήσουν, όσο επικίνδυνο και αν είναι για τη δηµοκρατία µας αυτό και για τα εθνικά µας συµφέροντα.
Δεν είµαι εκτός θέµατος να ξέρετε, γιατί όλα αυτά συνδέονται.
Όταν φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που καταργεί τον ΟΑΕΔ, µετατρέποντάς τον σε µία υπηρεσία τιµωρητική για τους εργαζόµενους,
και ταυτόχρονα την ίδια στιγµή ξεπλένετε ένα ναζιστικό τάγµα,
τα συµπεράσµατα βεβαίως είναι προφανή. Είναι ένα δείγµα µιας
νέας συµµαχίας νεοφιλελευθερισµού και φασισµού. Σήµερα ξεπλένετε τους ναζί στην Ουκρανία. Σύντοµα θα τους υποστηρίζετε
ξανά στην Ελλάδα, για να εξυπηρετήσουν ποια συµφέροντα; Τα
δικά σας. Άλλοτε οι ναζί έµπαιναν στο ελληνικό Κοινοβούλιο ως
σύµπτωµα της µνηµονιακής κρίσης. Σήµερα τους φέρνει το ελληνικό Κοινοβούλιο, η ίδια η Κυβέρνηση, ως προνοµιακούς προσκεκληµένους της. Και χειροκροτούν τους ναζί και όρθιοι ο
Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
Για να µην έχουµε καµµία ψευδαίσθηση, ταυτόχρονα όµως καταθέσατε και ένα νοµοσχέδιο που τιµωρεί τους ανέργους που
παράγουν οι µνηµονιακές πολιτικές σας. Για να ξέρουµε τι µας
περιµένει: Ξέπλυµα του φασισµού, βία και µέσα από το νοµοσχέδιό σας. Σύντοµα πιθανόν και βία από φασίστες, µε τις ευλογίες
της Κυβέρνησης, κάτι που είθισται να συµβαίνει στις κρίσεις του
καπιταλισµού και όταν αναλαµβάνει ο φασισµός να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, που λέµε, και να πολεµήσει τις φωνές της
αριστερής αντίστασης.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 είµαστε ξεκάθαροι. Είµαστε αλληλέγγυοι
στον λαό της Ουκρανίας, όχι σε κανένα τάγµα Αζόφ. Και όπως
παλεύουµε για την ειρήνη και τη δηµοκρατία στην Ουκρανία, έτσι
θα αγωνιζόµαστε και για τη δηµοκρατία στην Ελλάδα, γιατί η δηµοκρατία κινδυνεύει όσο ξεπλένετε τον φασισµό.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρόµοια φαινόµενα
όπως η άνοδος της ανεργίας και η καταστολή των εργαζοµένων
από αυταρχικές κυβερνήσεις που ξεπλένουν τον φασισµό πάνε
µαζί.
Ας δούµε λίγο τι έγινε επί µνηµονίων. Η επίµονη ανεργία είναι
αποτέλεσµα όλων των µνηµονιακών κυβερνήσεων, καθώς
υπήρξε επιλογή τους. Ο λόγος ήταν ότι εντασσόταν στο πλαίσιο
της εξαρχής επιδιωκόµενης απαξίωσης της εργατικής δύναµης
από την τρόικα.
Στα χρόνια των µνηµονίων ο αριθµός των ανέργων εκτοξεύτηκε από περίπου πεντακόσιες χιλιάδες άτοµα, που αντιστοιχούσε στο 7% έως 10% του εργατικού δυναµικού, µεταξύ του
2001 και 2009, σε πάνω από ένα εκατοµµύριο µέσα σε δύο χρόνια. Το αποκορύφωµα, βέβαια, ήταν η διετία 2013-2014, όταν οι
άνεργοι ξεπέρασαν το ενάµισι εκατοµµύριο, δηλαδή πάνω από
25% του εργατικού δυναµικού.
Είναι πιο ρεαλιστικό να συµπεριλάβουµε και τους ακούσια
υποαπασχολούµενους, που είναι διακόσιες µε τριακόσιες χιλιάδες, ένας αριθµός που βαίνει αυξανόµενος έως και σήµερα,
καθώς και τους αποθαρρυµένους ανέργους, δηλαδή όσους είναι
διαθέσιµοι, αλλά δεν αναζητούν εργασία, και είναι περίπου εκατό
χιλιάδες την τελευταία δωδεκαετία. Τότε, δηλαδή, το ποσοστό
της ανεργίας εκτοξεύτηκε στο 35%.
Η ζοφερή πραγµατικότητα αναδεικνύεται σε όλη την έκτασή
της, αν στα παραπάνω προσθέσουµε το γεγονός ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τον δείκτη ευάλωτης απασχόλησης, δηλαδή επισφαλούς εργασίας, µε περιορισµένα εργασιακά δικαιώµατα
απασχόλησης. Το σχετικό ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση µε αυτό των οικονοµιών της Ευρωζώνης µεσοσταθµικά.
Έκτοτε, η ανεργία είχε αρχίσει να µειώνεται µε πολύ αργούς
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ρυθµούς. Αν και ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων παρέµενε στάσιµος στο ένα εκατοµµύριο περίπου, ωστόσο, ήδη από
το 2020, από την εµφάνιση της πανδηµίας και µετά, επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη δηλαδή, ο αριθµός των ανέργων συµπολιτών
µας άρχισε να εµφανίζει πάλι άνοδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ, τον Ιανουάριο του 2022 ο αριθµός των ανέργων που αναζητούσαν εργασία ήταν ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες και κάτι,
αλλά µόλις διακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιοι εξ αυτών επιδοτήθηκαν. Δηλαδή, ποσοστό χαµηλότερο από το 20% του συνόλου.
Οι κυβερνήσεις του µνηµονιακού τόξου, οι µεγαλοεργοδότες
και οι θεσµοί της τρόικας αποσκοπούν στην προώθηση µιας λογικής µερικής ανεργίας, σε µια οικονοµία όπου επιδιώκεται να
κυριαρχεί το outsourcing, η ελαστική, η µερική, η εποχιακή απασχόληση. Ευνοούνται, δηλαδή, οι θέσεις εργασίας οι κακοπληρωµένες, συχνά χωρίς ασφάλιση και µε ηµεροµηνία λήξης.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα σχετικά νοµοθετήµατα της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη κινούνται στην κατεύθυνση της δανεικής εργασίας, που έχει υπαγορεύσει ποιος άλλος; Ο Σύνδεσµος.
Ήταν και ο φορέας που συµφώνησε µόνο µε τον κ. Χατζηδάκη,
ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το υπό εξέταση απαράδεκτο
νοµοσχέδιο. Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, αποτελείται από εξήντα
πέντε άρθρα, χωρισµένο σε τέσσερα µέρη.
Στο πρώτο µέρος ορίζονται ο σκοπός και το αντικείµενο.
Στο δεύτερο µέρος περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις που αφορούν την αντικατάσταση του ΟΑΕΔ και τη Δηµόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης.
Στο τρίτο µέρος περιλαµβάνονται διάσπαρτες και άσχετες µεταξύ τους διατάξεις, αρµοδιότητας του συγκεκριµένου Υπουργείου, όπως η θέσπιση δράσης µε τον τίτλο «Δηµιουργία χώρων
φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», η καταβολή voucher σε
τέκνα των ωφελούµενων µητέρων και κηδεµόνων της συγχρηµατοδοτούµενης δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» και η διανοµή ετήσιου µερίσµατος στα µέλη του
Ταµείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
Στο τέταρτο µέρος περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις, που αφορούν τη Δηµόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης.
Ήδη από τις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους διοχετεύτηκαν δηµοσιεύµατα που έκαναν λόγο για ριζικές αλλαγές στον
ΟΑΕΔ, µε θέσπιση εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων
και αποδοχή θέσεων εργασίας που θα προτείνονται, προκειµένου να δικαιούται ένας άνεργος να εγγραφεί στα µητρώα του.
Μάλλον πρόκειται για παγκόσµια πρωτοτυπία, µε σκοπό πάλι να
συµπίπτουν τελικά τα µαγειρεµένα στοιχεία -ποιας άλλης;- της
ΕΛΣΤΑΤ µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων του ΟΑΕΔ. Αυτό,
γιατί θα διαγράφονται, λέει, από τις λίστες του ΟΑΕΔ οι άνεργοι
που θεωρούνται δήθεν οι πλούσιοι του ΟΑΕΔ και οι τεµπέληδες.
Στις 10 Μαρτίου ο κύριος Υπουργός µε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο αρµόδιος Υπουργός, επιτέθηκε µε όπλο το ψεύδος και τη διαστρέβλωση. Κατέφυγε στην περιπτωσιολογία -το
τονίζω-, µε απώτερο στόχο την πρόκληση του κοινωνικού αυτοµατισµού, απαξιώνοντας και διαβάλλοντας τους ανέργους. Ανέφερε µία περίπτωση µιας πενηνταπεντάχρονης από την
περιφέρειά µου στον Διόνυσο, η οποία, λέει, είναι εγγεγραµµένη
επί δέκα χρόνια στους καταλόγους του ΟΑΕΔ και διαθέτει οικογενειακό εισόδηµα 250.000 ευρώ. Μία περίπτωση που, ακόµα και
αν είναι αληθής -να το πιστέψουµε-, αποσκοπεί στο να τσουβαλιάσετε τις χιλιάδες ανέργους που είναι φτωχοποιηµένοι. Πιστέψτε µε, αν δεν έχετε επαφή µε την κοινωνία. Δηλαδή, όσοι
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ, αλλά η αµαρτωλή
ΕΛΣΤΑΤ δεν τους προσµετρά για ανέργους.
Τόλµησε και να αναφερθεί σε ωφελήµατα, όταν όλοι οι άνεργοι και οι οικογένειές τους γνωρίζουν πως το πενιχρό επίδοµα
δίνεται µόνο κατά τους πρώτους δώδεκα µήνες, ενώ το πραγµατικό όφελος είναι η δωρεάν µετακίνηση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, η µοριοδότηση για δυνατότητα συµµετοχής σε
ολιγόµηνα κοινωφελή προγράµµατα απασχόλησης έναντι πενιχρότατης αµοιβής.
Και καθώς ο Υπουργός αντιλήφθηκε, προφανώς, ότι δεν πείθει
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µε την εκστρατεία λάσπης που εξαπέλυσε, πριν από λίγες µέρες,
στις 5 Απριλίου, κορύφωσε την αθλιότητά του. Αποκάλεσε καταχραστές και απατεώνες τους άνεργους συµπολίτες µας, οι
οποίοι, λέει, δηλώνουν εισοδήµατα 50.000 έως 100.000 ευρώ.
Θέλω να τους γνωρίσω, πραγµατικά, αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλλον εννοεί ότι δήθεν κροίσοι, που είναι πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες, είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΔ, αλλά δεν τους
προσµετρά έτσι το µαγειρείο της ΕΛΣΤΑΤ.
Με το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µετατρέπει την ευθύνη του κράτους, όπως απορρέει από το Σύνταγµα
µε το άρθρο 22, σε ατοµική ευθύνη και σε ευθύνη του ίδιου του
ανέργου. Επιβάλλει ποινές που προβλέπουν τη διαγραφή τους
από τα σχετικά µητρώα έως και δύο χρόνια. Και γιατί συµβαίνει
αυτό; Γιατί η µετατροπή του ΟΑΕΔ σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δηλαδή από οργανισµό σε υπηρεσία, δεν είναι συµβολική ούτε τυχαία. Σηµατοδοτεί την αλλαγή στόχων, αφού, αντί
να αποτελεί φορέα στήριξης των ανέργων, µεταλλάσσεται σε µηχανισµό ελέγχου και καταστολής τους.
Οι άνεργοι, λέει, θα διαγράφονται από τον ΟΑΕΔ για δύο χρόνια, δεν θα λαµβάνουν κανένα επίδοµα, καµµία παροχή και καµµία ενηµέρωση, ακόµα και στην περίπτωση που ενδέχεται στο
µεσοδιάστηµα να διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για επίδοµα
ανεργίας. Πώς προκύπτει όλο αυτό; Αν θα διαφωνήσουν να αναλάβουν, λέει, τρεις εργασίες σε τρεις εργοδότες, οι οποίοι εργοδότες θα τους υποδειχθούν µε το έτσι θέλω. Αυτοί
αποφασίζουν και χωρίς καµµία συναίνεση του ανέργου, του εργαζοµένου.
Οι όροι εργασίας θα είναι µονοµερείς, αποκλειστικό πάλι προνόµιο του εργοδότη. Ο άνεργος δεν θα έχει κανένα δικαίωµα επιλογής ούτε τη δυνατότητα διεκδίκησης µίας καλύτερης θέσης.
Προβλέπεται, επίσης, διαγραφή από τα µητρώα για έξι µήνες, σε
περίπτωση που ο άνεργος αρνηθεί να συµµετάσχει σε κατάρτιση
που άλλοι θα επιλέξουν ή -ακούστε το χειρότερο- αποτύχει στις
εξετάσεις πιστοποίησης. Έτσι, ακόµα και η κατάρτιση, που είµαστε σύµφωνοι, γιατί θεωρούµε ότι είναι χρήσιµο εργαλείο για τη
βελτίωση και την απόκτηση δεξιοτήτων, µετατρέπεται σε µέσο
καταναγκασµού και εργαλείο διαγραφής.
Προβλέπονται εισοδηµατικές προϋποθέσεις για την παραµονή
στα µητρώα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα ανώτατα όρια είναι
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υψηλά. Παραδείγµατος χάριν, 14.000 για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, 20.000 για ζευγάρι, 26.000 για ζευγάρι µε δύο παιδιά.
Όµως, κυρίως αφορούν τόσο στο πραγµατικό όσο και στο τεκµαρτό εισόδηµα. Για παράδειγµα, αν ένας άνεργος, η οικογένειά
του, κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι ή έχει ακίνητο στον τόπο καταγωγής του ή διαθέτει ένα αυτοκίνητο και αν όλα αυτά αθροιστικά
ξεπερνούν το όριο του τεκµαρτού εισοδήµατος, τότε αποκλείεται
ή διαγράφεται από τα µητρώα. Πείτε µου αν είναι δίκαιο αυτό,
γιατί νόµιµο θα είναι σε λίγο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Παράλληλα, προβλέπεται παροχή υπερεξουσιών στον διοικητή και νέα σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, µε προφανή
στόχο τον απρόσκοπτο έλεγχο από πλευράς Κυβέρνησης. Για
άλλη µία φορά golden boys παντού, φίλοι της Κυβέρνησης, κοµµατάνθρωποι. Από δεκαέξι µέλη του ΟΑΕΔ σε έντεκα µέλη στη
ΔΥΠΑ, µε τις τρεις από τις πέντε θέσεις των µελών που χάνονται
να είναι από αυτές που καλύπτονταν από τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων.
Πολύ σηµαντικό είναι και το ζήτηµα που αφορά και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και σε αυτόν τον τοµέα
είναι ευδιάκριτη η προσπάθεια της Κυβέρνησης να τον ιδιωτικοποιήσει, µεταβιβάζοντας για άλλη µία φορά την ευθύνη από τον
ΟΑΕΔ -πού αλλού;- στα ΚΕΚ και στα ΙΕΚ.
Συµπερασµατικά εµείς ως ΜέΡΑ25 κρίνουµε ότι το παρόν νοµοσχέδιο δεν επιδέχεται διορθώσεις ή βελτιώσεις. Η µόνη λύση
είναι πραγµατικά η απόσυρσή του.
Εµείς και θα το καταψηφίσουµε και ζητάµε και την αποποµπή
του συγκεκριµένου Υπουργού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
για λίγο τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να προχωρήσουµε στις αιτήσεις
άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κυρίων Ιωάννη Βρούτση και Παύλου Πολάκη. Και
οι δύο υποθέσεις αφορούν το αδίκηµα της συκοφαντικής δυσφήµισης.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της 30ής Μαρτίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα τη µη άρση ασυλίας του κ. Ιωάννη Βρούτση.
Από την ίδια αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 6ης Απριλίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής
πρότειναν κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας του κ. Παύλου
Πολάκη.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Κανονισµού της Βουλής.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή τον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή τους αναπληρωτές τους.
Υπενθυµίζω ότι, σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018, για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Επίσης, υπενθυµίζω ότι η ψήφος σας αφορά το αίτηµα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν ψηφίζουν υπέρ ή
κατά της άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυµεί, µπορεί να ψηφίσει «παρών».
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Ιωάννη Βρούτση.
Κύριε Βρούτση, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω ακριβώς ό,τι
είπα και στην επιτροπή, η οποία συνεδρίασε περίπου πριν από
έναν µήνα και στην οποία καλέστηκα να τοποθετηθώ για το ζήτηµα για το οποίο µε εγκαλεί ο κ. Φουρθιώτης, για ένα ζήτηµα
το οποίο αφορά την περίοδο εκείνη που ήµουν εν ενεργεία
Υπουργός Εργασίας.
Θέλω εκ προοιµίου να σας πω κάποια θέµατα τα οποία αφορούν την υπόθεση πολύ-πολύ επιγραµµατικά. Το συγκεκριµένο
ζήτηµα αφορά το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο θεσπίστηκε µε σκοπό να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους την κρίσιµη περίοδο της πανδηµίας.
Με τον συγκεκριµένο κύριο, ο οποίος σήµερα µε εγκαλεί διά
µέσου της Βουλής για να άρει την ασυλία µου, ούτε έχω συναντηθεί ούτε έχω ανταλλάξει ποτέ τηλέφωνο µαζί του ούτε έχω επικοινωνήσει διά µηνύµατος µαζί του ούτε έχω πάει στην εκποµπή
του, παρά τις συνεχείς εγκλήσεις, ούτε έχει γίνει ποτέ η παραµικρή συνάντηση µαζί του. Το ξεκαθαρίζω αυτό προς τη Βουλή.
Κάποια χρονική στιγµή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος, οι οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
και του e-ΕΦΚΑ -ανοίγω εδώ µια παρένθεση γιατί οφείλω να το
κάνω αυτό και να απευθύνω ένα θερµό ευχαριστώ προς τους ευσυνείδητους υπαλλήλους και του Υπουργείου Εργασίας και του
e-ΕΦΚΑ- µου έστειλαν κείµενο βάσει του οποίου διαπιστώθηκαν
συµπεριφορές καταχραστικές, κατά τη γνώµη τους, βάσει των
οποίων είδαν έξι ως επτά άτοµα περίπου να αλλάζουν τη µισθολογική τους κατάσταση µε βάση το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
και οι µισθοί να εκτινάσσονται στο ύψος των 85.000 ευρώ, των
65.000 ευρώ, των 75.000 ευρώ. Δεν έχει σηµασία το πόσο. Είδαν

πάντως και διαπίστωσαν αλλαγές στη µισθοδοσία επτά ατόµων
που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Επαναλαµβάνω ότι αυτό δεν θα γινόταν αντιληπτό από µένα,
εάν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και του Υπουργείου Εργασίας
και του e-ΕΦΚΑ δεν µε ενηµέρωναν, διότι είναι αδύνατον ένας
Υπουργός να γνωρίζει το τι ακριβώς µπορεί να συµβαίνει στη διαδικασία πληρωµών του Υπουργείου.
Όταν ήρθε το κείµενο στα χέρια µου, έκανα αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος Υπουργός: Μπλοκάρισα τις πληρωµές του προγράµµατος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον
µήνα Οκτώβριο, Νοέµβριο και Δεκέµβριο. Αυτό υπέπεσε στην αντίληψή µου Νοέµβριο και µπλοκαρίστηκε, λοιπόν, η µισθοδοσία
του προγράµµατος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για τον Οκτώβριο και για
τον Νοέµβριο και για τον Δεκέµβριο.
Και τον µήνα Δεκέµβριο, µε τον ν.4764/2020, από αυτό εδώ το
Βήµα εξηγούσα πάλι προς την Εθνική Αντιπροσωπεία τους λόγους για τους οποίους έφερα τη συγκεκριµένη διάταξη. Δηλαδή
µε τη διάταξη που έφερα στη Βουλή τον Δεκέµβριο του 2020 ως
Υπουργός Εργασίας έβαλα πλαφόν οροφής στο πρόγραµµα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Μετά τη νοµοθέτηση και την ψήφιση από τη Βουλή της συγκεκριµένης διάταξης, δεχόµουν συνεχώς πιέσεις, εγκλήσεις κι έναν
καταγγελτικό λόγο µέσω της εκποµπής που είχε ο κ. Φουρθιώτης
συγκεκριµένα. Η εκποµπή του ήταν κάθε µέρα -όταν υπήρχε- ένα
«κατηγορώ» στο πρόσωπό µου.
Σηµασία έχει ότι το δηµόσιο µε αυτόν τον τρόπο, µε αυτή τη
διάταξη διασφάλισε -πιστεύω- αρκετά εκατοµµύρια, διότι, αν δεν
συνέβαινε η συγκεκριµένη διάταξη και συνέχιζε ο κύριος ο συγκεκριµένος να παίρνει τις µισθοδοσίες που είχε βάλει, αυτά τα
ποσά των 85.000, σήµερα θα µιλούσαµε για πολλά εκατοµµύρια
τα οποία θα είχε απολέσει το δηµόσιο.
Αυτή είναι η υπόθεση. Στο τέλος του Δεκεµβρίου πλέον εφαρµόστηκε ο νόµος και από κει και µετά η διαδικασία είναι γνωστή.
Ζήτησε από την ελληνική Βουλή την άρση της ασυλίας µου. Αυτό
είναι το περιεχόµενο της όλης διαδικασίας.
Ζητάω, λοιπόν, από όλες και όλους να µη γίνει άρση ασυλίας
για τους λόγους που είναι κατανοητοί από όλους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Βρούτση.
Υπάρχει συνάδελφος που επιθυµεί να λάβει τον λόγο για την
υπόθεση αυτή; Ουδείς.
Προχωράµε στην επόµενη υπόθεση, που αφορά τον συνάδελφο κ. Παύλο Πολάκη. Και αυτή η υπόθεση αφορά συκοφαντική δυσφήµιση κατά της συναδέλφου, της κ. Αραµπατζή.
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο ένα επεισόδιο. Έχω αρχίσει και βαριέµαι πλέον. Έχετε άρει καµµιά εικοσαριά φορές την
ασυλία µου. Μέχρι σήµερα, από τότε που έχετε αναλάβει την Κυβέρνηση, έχω είκοσι τρία δικαστήρια. Στα είκοσι έχω αθωωθεί.
Τα άλλα τρία είναι «Χ», µέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Κι εκεί
θα αθωωθώ.
Είναι τροµερός ο πολιτικός εξανδραποδισµός που και σήµερα
θα υποστείτε, διότι πρόκειται για µία καθαρά εκδικητική πολιτική
δίωξη µετά από µήνυση της Βουλευτού σας, της κ. Αραµπατζή,
για µία ανάρτηση που έκανα τον Μάρτη του 2019. Ποιο είναι το
έγκληµα που έγινε;
Στις 26 Μαρτίου του 2019 έκανα µια ανάρτηση στα κοινωνικά
δίκτυα, η οποία έλεγε τα εξής: «Ο ψευτοπατριωτισµός θα είναι
πάντα το τελευταίο καταφύγιο του παλιού συστήµατος και των
πολιτικών εκπροσώπων του», µε πρώτη φωτογραφία τη Βουλευτή Νέας Δηµοκρατίας Αραµπατζή από τις Σέρρες να παρελαύνει χθες µε στολή µακεδονοµάχου. Θυµάστε τι γινόταν τότε.
Είχε καβαλήσει ο Μητσοτάκης το άρµα των µακεδονοµάχων
του Βουκεφάλα και τις περικεφαλαίες, για να πάρει κανένα ψηφαλάκι, τότε που ήµασταν προδότες και τώρα τιµάτε τη συµφωνία. Και ήθελα να ξέρω αν έχει ξαναπάει και σε καµµία παρέλαση
µετά από αυτό η κ. Αραµπατζή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Φωτογραφία δεύτερη: Η ίδια καταδικάστηκε πέρυσι για µη καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζόµενους. Χρησιµοποίησα
µια πληροφορία που δεν την ήξερα, γιατί, αν την ήξερα, θα την
είχα πει πιο πριν, από τότε που ασχολιόµουν και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ,
από το 2015, µια πληροφορία που δηµοσίευσε η «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»,
που έλεγε ότι έχει καταδικαστεί για µη πληρωµή ασφαλιστικών
εισφορών στους εργαζόµενούς της. Τότε την είδα.
Και, τρίτον, η τρίτη φωτογραφία είναι ότι ο κ. Αραµπατζής, πατέρας της Βουλευτού, εκδότης της εφηµερίδας «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ»
πήρε το 2014 από το ΚΕΕΛΠΝΟ 39.000 ευρώ για διαφήµιση, banner κ.λπ.. Αυτό ήταν το έγκληµα.
Πού είναι το ψέµα; Πού είναι η συκοφαντία; Πού είναι ο δόλος;
Θα τα πάρουµε ένα-ένα.
Πρώτον, παρέλασε µε στολή µακεδονοµάχου; Είχατε καβαλήσει το άρµα των ψευτοπατριωτών τότε για να πάρετε την κυβέρνηση; «1-0».
Πάµε στο άλλο. Εγώ για την κ. Αραµπατζή είχα αναφερθεί και
άλλες φορές στο παρελθόν, µαζί µε πολλούς άλλους. Και για τον
κ. Παππά έχω πει από τη Ρόδο, τον Βουλευτή σας, ότι ήταν από
αυτούς που είχαν χρηµατοδοτηθεί από τα «µαύρα» ταµεία του
ΚΕΕΛΠΝΟ στο όνοµα της διαφηµιστικής δαπάνης. Δεν ήξερα ότι
είχε καταδικαστεί πρωτόδικα. Εκείνη την ηµέρα το είδα. Το είχε
βγάλει η «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» και το αναδηµοσίευσα. Και, µάλιστα,
έµαθα µετά -τώρα το έµαθα, τώρα που ήρθε η µήνυση- ότι η
«ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» δύο µήνες µετά ανακάλεσε αυτό, γιατί είχε αθωωθεί στο εφετείο η κ. Αραµπατζή. Και, µάλιστα, αν παρακολουθήσετε δηµοσιεύµατα της εποχής, θα δείτε ότι και τον Ιούλη και τον
Ιούνη και τον Αύγουστο υπάρχουν δηµοσιεύµατα που αναπαράγουν το ίδιο πράγµα τότε. Η κ. Αραµπατζή έκανε µήνυση και στη
«ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», έκανε και σε µένα. Εκεί µε µια δήλωση ανακάλεσε
τη µήνυση στον κ. Λιβάνη, ο οποίος ένα υπόµνηµα κατέθεσε, και
εδώ ήρθε στη Βουλή.
Πάµε στο τρίτο, που είναι το σηµαντικό και που για αυτό γίνεται η µήνυση, γιατί είναι σε µια µικρογραφία αυτό που συµβαίνει
στον Βαξεβάνη. Αποκάλυψε τα πάντα και τον πάτε κατηγορούµενο, για τη «NOVARTIS» εννοώ. Κάτι αντίστοιχο σε µικρογραφία
είναι και εδώ, που δείχνει πόσο έχει κυριαρχήσει σε εσάς σαν
γραµµή αυτή η ακροδεξιά δράκα.
Κυρία Αραµπατζή, αριθµός ΓΕΜΥ τάδε, εταιρεία «Σερραϊκά
Μέσα Ενηµέρωσης - Επικοινωνίας», διοίκηση Αραµπατζή Μαρία
- Αραµπατζής Αθανάσιος, συγκεκριµένα. Το 2004 στην καταχώριση εκεί φαίνεται ότι η κ. Αραµπατζή είναι Αντιπρόεδρος, αλλά
είναι εκτελεστικό µέλος. Δεν είναι Δ.Σ., δηλαδή, που συµµετέχει
στο Δ.Σ. της εταιρείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείστε το λίγο αυτό.
Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Δηµήτριο Αραµπατζή και
στην Αντιπρόεδρο Φωτεινή Αραµπατζή από κοινού και στον καθένα χωριστά την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών στο σύνολο.
Είναι εκτελεστικό µέλος, δηλαδή. Δεν είναι ότι πήρε κάποια χρήµατα µια εταιρεία και, εντάξει, ο άλλος είναι µέλος του Δ.Σ. και
δεν έχει. Είναι εκτελεστικό µέλος.
Πάµε παρακάτω. Ψάχνοντας, λοιπόν, τώρα, γιατί αυτά θα πάνε
και στο δικαστήριο -έτσι;-, δεν είναι µόνο αυτά που είπα εγώ το
2014, που είχα βρει τότε µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, µε τη λίστα ΚΕΕΛΠΝΟ,
που τώρα έγινε λίστα Πέτσα. Πληροφοριακά σάς λέω ότι το 85%
της λίστας Πέτσα είναι η λίστα ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οχτακόσιες ενενήντα συµβάσεις του 2014 τότε επί Γεωργιάδη κ.λπ.. Τα ίδια ακριβώς είναι.
Προσέξτε τώρα το 2009 την εταιρεία «Σερραϊκά ΜΜΕ Α.Ε.».
Αυτό είναι από το πόρισµα του µεικτού κλιµακίου. Δεν τα λέω
εγώ. Έτσι; Έχει πάει στον εισαγγελέα. Το έχει συρταρώσει ο
Μπίλυς τώρα, αλλά θα το ξαναβγάλουµε και αυτό, όπως και τη
«NOVARTIS» και να το ξέρετε. «Σερραϊκά ΜΜΕ Α.Ε.» 71.400. Για
να κάνετε τη σύγκριση, η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» εκείνη τη χρονιά πήρε
46.000. Το τεράστιο ΜΜΕ των Σερρών πήρε 71.400. Το 2012
πήρε ένα πεντοχίλιαρο και το 2014, µε αφορµή τώρα την υπόθεση τα βρήκα όλα, υπήρχαν δύο καταχωρίσεις. Εγώ είχα χρησιµοποιήσει τη µία. Η µία καταχώριση έλεγε: «Αραµπατζής
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Αθανάσιος 39.040». Αυτά είχα βγάλει στη δηµοσιότητα από παλιά
και είχα καταθέσει στην εξεταστική της Βουλής για τα σκάνδαλα
κ.λπ., αλλά έχει και άλλη µια καταγραφή, που έλεγε: «Αθανάσιος
Αραµπατζής 19.520», δηλαδή, 60 χιλιαρικάκια το 2014, την προεκλογική χρόνια.
Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται η µήνυση, κυρία Αραµπατζή.
Αυτός είναι ο λόγος.
Ξέρετε κάτι, κυρία Αραµπατζή; Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Είναι
σαφές αν θα πρέπει να αρθεί ή όχι η ασυλία µου. Είναι σαφές αν
πρέπει να πάω στο δικαστήριο ή οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην κάνετε διάλογο. Μην απευθύνεστε στους Βουλευτές. Μην κάνετε διάλογο
µε την κ. Αραµπατζή. Στη Βουλή απευθύνεστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, τη βλέπω απέναντί µου. Γι’ αυτό το
λέω.
Ξέρετε κάτι; Χθες το βράδυ έγραψα µια ανάρτηση: «Σε αυτή
τη ζωή ο καθένας…» -και από εµάς και από όλους και σκεφτείτε
το, µετά από είκοσι-τριάντα χρόνια γιατί θα θυµούνται εµένα,
γιατί θα θυµούνται εσάς-; «…είναι το έργο του και τα παιδιά του».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσάς το έργο σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τι
ήταν; Βγάλατε κανά φραγκάκι σε κανέναν πελάτη. Εµάς στο
Υπουργείο Υγείας είναι ότι ανατάξαµε ένα διαλυµένο πράµα από
τον Γεωργιάδη, τον Βορίδη και τον Λοβέρδο και βάλαµε 2,5 εκατοµµύρια µέσα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Καταθέστε τα όλα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άσ’ τα τώρα.
Και αποκαλύψαµε και στείλαµε στον εισαγγελέα όλη τη βρωµιά και δυσωδία και το «µαύρο» χρήµα το οποίο διακινήθηκε
µέσα από την offshore που λέγεται ΚΕΕΛΠΝΟ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ψηφίστε, κύριοι. Δεν υποχωρούµε. Δεν κωλώνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πολάκη.
Υπάρχει συνάδελφος που θέλει τον λόγο;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εγώ παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κυρία
Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Πράγµατι, κύριε Πολάκη, η ιστορία
µάς κρίνει όλους και, πιστέψτε µε, είναι αµείλικτη. Εσάς, λοιπόν,
θα σας θυµάται η ιστορία ως τον record man Βουλευτή, που είναι
ο µόνος στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος,
έχει διψήφιο αριθµό αιτήσεων άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, η πλειοψηφία των οποίων για συκοφαντική δυσφήµιση,
κύριε Πολάκη.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το είπε. Γαλόνια είναι αυτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Όσον αφορά το έργο µου, το όποιο
έργο µου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα το κρίνετε εσείς. Το κρίνει ο Πρωθυπουργός.
Να µας µιλήσετε για το δικό σας έργο ως Αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας, κύριε Πολάκη.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Αραµπατζή,
µην απευθύνεστε στον κ. Πολάκη, στη Βουλή, παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε µια ακόµη φορά στην Ολοµέλεια της Βουλής για να
συζητήσουµε όχι απλά για µία ακόµη άρση ασυλίας του κ. Πολάκη, αλλά για µια αµετανόητη προσπάθειά του να λασπολογήσει και να συκοφαντήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το έχει κάνει πολλές φορές. Τον άκουσα µε πολλή προσοχή
να µε συκοφαντεί και σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Για αυτό σάς έδιωξε. Σας απέπεµψε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τη συνάδελφο να µιλήσει. Παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το έχει κάνει πολλές φορές.
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Είναι δευτέρα φύση σας, κύριε Πολάκη, κατά συρροή και εξακολούθηση. Το έχει κάνει µε τον Άδωνη Γεωργιάδη, µε τη σύζυγό
του, µε τον Γιάννη Στουρνάρα, µε δηµοσιογράφους, επιφυλάσσοντας, βέβαια, πάντοτε για τον θεσµό του Βουλευτή την ίδια
λυπηρή κατάληξη, να κρύβεται σαν δειλός που είναι πίσω από τη
βουλευτική του ασυλία και να ζητά, να εκλιπαρεί και συγκεκαλυµµένα να απειλεί -θα πω εγώ- να µην αρθεί η ασυλία σας, κύριε
Πολάκη. Να µην αρθεί η ασυλία σας, γιατί τρέµετε να βρεθείτε,
όπως ο κάθε απλός Έλληνας πολίτης, ενώπιον της δικαιοσύνης,
για να κριθείτε για όσα λέτε και όσα γράφετε.
Κρύβεστε πίσω από την ασυλία σας…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριοι, µη διακόπτετε! Δεν είναι το πρόβληµα τα λεφτά. Το πρόβληµα είναι αν υπάρχει…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τα λεφτά των πολιτών είναι! Πού
πήγαν τα λεφτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Εδώ είναι ένα προσωπικό αδίκηµα. Μη διακόπτετε! Δεν δικάζεται!
Κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι αρµοδιότητα άλλης επιτροπής,
δεν είναι της παρούσης. Κατά το µέρος που συνάπτεται τα είπε
ο κ. Πολάκης. Εσείς αφήστε, µη διακόπτετε! Δεν είναι σήµερα το
θέµα αυτό. Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
Παρακαλώ, αφήστε την κυρία συνάδελφο να ολοκληρώσει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να συνεχίσω;
Κρύβεται, λοιπόν, πίσω από την ασυλία του, γιατί πολύ απλά
αυτοαναγορεύεται ο ίδιος σαν δικαστής, σαν κήνσορας, σαν τιµητής των πάντων. Περιφρονεί τους θεσµούς, χρησιµοποιεί αλά
καρτ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, λέει τη µισή αλήθεια…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς πείτε µας πού πήγαν τα
λεφτά!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λέει τη µισή αλήθεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, γιατί το κάνετε αυτό; Αφήστε να ολοκληρώσει η συνάδελφος και µετά θα
κρίνουµε όλοι. Αφήστε, σας παρακαλώ πολύ! Αυτοί είναι οι κανόνες του Κοινοβουλίου! Θα κρίνετε µε την ψήφο σας, ακούστε
και θα κρίνετε όλοι σας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, συνεχίστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Λέει, λοιπόν, τη µισή αλήθεια, που
είναι χειρότερη πολλές φορές και από το πιο µεγάλο ψέµα. Χρησιµοποιεί, βεβαίως, χυδαίο λόγο, λάσπη και απειλές. Τον ακούσατε πριν από λίγο σε ένα από τα γνωστά «πολακικά»
παραληρήµατα.
Ας ακουστεί, όµως και η άλλη πλευρά. Φαντάζοµαι ότι εσείς
οι δηµοκράτες την ξέρετε καλά αυτή την αρχή, «audiatur et altera
pars».
Γιατί έκανα µήνυση στις 19-4-2019 κατά του κ. Πολάκη; Γιατί
όσα έγραψε, διέδωσε και ουδέποτε ανακάλεσε ήταν ο ορισµός
της συκοφαντίας από την αρχή µέχρι το τέλος και εξηγούµαι:
Στις 26 Μαρτίου, λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης ως Αναπληρωτής
Υπουργός Υγείας αναρτά φαρδιά πλατιά στον προσωπικό του
λογαριασµό την παρακάτω υβριστική και συκοφαντική δηµοσίευση: «Ο ψευτοπατριωτισµός θα είναι πάντα το τελευταίο καταφύγιο του παλιού συστήµατος και των πολιτικών εκπροσώπων
του.». Φωτό 1: «Βουλευτής Νέας Δηµοκρατίας, Αραµπατζή, Σέρρες, παρελαύνει χθες µε στολή µακεδονοµάχου.».
Κατ’ αρχάς, ανιστόρητε κύριε, δεν είναι στολές οι εθνικές µας
φορεσιές. Δεν είναι καρναβάλι, δεν είναι πιερότος και κολοµπίνα,
είναι εθνικές φορεσιές!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Να δικαστεί!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Φωτό 2: «Η ίδια καταδικάστηκε πέρυσι, δηλαδή το 2018, για µη καταβολή δεδουλευµένων σε εργαζοµένους.». 2019. Είµαι αθωωµένη από το 2015!
Φωτό 3: «Ο κ. Αραµπατζής, πατέρας της Βουλευτού, εκδότης
της εφηµερίδας “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ” πενήντα έξι χρόνια αδιάλειπτα,
πήρε το 2014 από το ΚΕΕΛΠΝΟ 37.000 ευρώ για διαφήµιση.».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για την ιστορία -το είπε, βέβαια και ο κ. Πολάκης- ήταν η αλήστου
µνήµης εποχή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απεργαζόταν την
επιζήµια Συµφωνία των Πρεσπών.
Προσβολή νούµερο 1, λοιπόν: Με σκοπό να πλήξει τον αξιακό
µου χάρτη µε χαρακτηρίζει ψευτοπατριώτισσα του παλιού πολιτικού συστήµατος, γιατί τόλµησα να αποδεχθώ την πρόσκληση
του πιο ιστορικού πολιτιστικού συλλόγου της πόλης µας, του Λυκείου Ελληνίδων Σερρών, µέλος του οποίου και χορεύτρια του
οποίου είµαι τα τελευταία τριάντα -και βάλε- χρόνια και να φορέσω για µια ακόµη φορά ως µέλος του Λυκείου των Ελληνίδων
Σερρών την ιστορική φορεσιά του Ρουµλουκιού της Αλεξάνδρειας Ηµαθίας. Με τρόπο ιταµό, µάλιστα, ειρωνεύεται την ιστορία και την αξιακή και πατριωτική φόρτιση που φέρνει η
συγκεκριµένη φορεσιά, αποδίδοντας στη λέξη «µακεδονοµάχος»
απαξίωση και χλευασµό. Ποιος και σε ποιους; Στους µακεδονοµάχους, αυτούς δηλαδή που σύµφωνα και µε την ιστορική ετυµολογία έλαβαν µέρος στον αγώνα για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας.
Συκοφαντία νούµερο 2: Με παρουσιάζει το 2019 ως καταδικασµένη Βουλευτή, αποσιωπώντας σκοπίµως ότι από το 2015, τέσσερα χρόνια πριν από την ανάρτησή του δηλαδή, είχα αθωωθεί
αµετακλήτως στον δεύτερο βαθµό από την ελληνική δικαιοσύνη.
Εργαλειοποίησε µια εργατική διαφορά που είχε κριθεί αµετακλήτως, για να µε παρουσιάσει ψευδώς ως µία κατάδικη Βουλευτή,
που δεν δικαιούται να έχει, δεν δικαιούται να εµφορείται από
ήθη, έθιµα, παραδόσεις, δεν δικαιούται να εκφράζει εθνικές ευαισθησίες και -ενδεχοµένως για τον κ. Πολάκη- δεν δικαιούται να
αναπνέει και δεν δικαιούται να οµιλεί.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι λες, καλέ;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Και επειδή δεν κρύβοµαι πίσω από
το δάχτυλό µου -«καλέ» στους οµοίους σας, κύριε Πολάκη-,
πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από δικονοµικό ατύχηµα, επειδή δεν παρέστη ο δικηγόρος µου λόγω εκδίκασης
άλλης υποθέσεως στον πρώτο βαθµό το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Σερρών υπό τον φόβο της παραγραφής των αξιώσεων που θα πω δυο κουβέντες παρακάτω- ερηµοδίκησε το 2015.
Δεν θέλω να σας κουράσω λέγοντας -φυσικά η Βουλή δεν είναι
δικαστήριο- πως η υπόθεση αφορούσε όχι µη καταβολή δεδουλευµένων µισθών, δώρων, αδειών, επιδοµάτων -που ήταν όλα τακτοποιηµένα και καταβεβληµένα στην ώρα τους µε βάση τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας των δηµοσιογράφων, της ΕΣΗΕΜΘ, γιατί τα θέµατα των εργασιακών σχέσεων είναι ευαίσθητα,
αξιοσέβαστα και δεν πρέπει να δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις-, αλλά αφορούσαν όψιµες -καινούργιες, δηλαδή-, αναδροµικές εργατικές διαφορές και αξιώσεις υπερωριακής
απασχόλησης, που διατυπώθηκαν από τις δύο ευγενείς πρώην
συνεργάτιδες-εργαζόµενες της επιχείρησης που διηύθυνα πότε;- οκτώ χρόνια µετά την επίδικη αξίωση για το διάστηµα που
δεν ήµουν Βουλευτής. Βεβαίως, ηγέρθησαν αµέσως µόλις έγινα
Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Γι’ αυτό, κύριε Πολάκη, και όταν ήρθε η δικογραφία µου στη
Βουλή στις 19-3-2014…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µην
απευθύνεστε στον κ. Πολάκη. Είναι η ίδια παρατήρηση που
έκανα και στον ίδιο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: …πρωτοεκλεγµένη Βουλευτής τότε,
κύριε Πρόεδρε, ζήτησα από το Σώµα ρητά, επανειληµµένως και
ανεπιφύλαχτα να αρθεί η ασυλία µου, γιατί η υπόθεση δεν αφορούσε το διάστηµα που ήµουν Βουλευτής, γιατί δεν είχε να κάνει
σε τίποτα µε την άσκηση των όποιων στενών κοινοβουλευτικών
µου καθηκόντων και θεωρούσα απολύτως κοινοβουλευτικά και
ηθικά ανεπίτρεπτο να θέλω να κρυφτώ πίσω από την άρση της
ασυλίας µου.
Αυτό δεν συµβαίνει, βέβαια, όπως βλέπετε, µε τον κ. Πολάκη.
Δεν συµβαίνει κάθε φορά που συκοφαντεί και έρχεται ξανά και
ξανά στην ίδια θέση. Δεν συνέβη τον Φεβρουάριο του 2017, όταν
ζήτησε να µην αρθεί η ασυλία του. Δεν συνέβη τον Απρίλιο του
2019, όταν ζήτησε να µην αρθεί η ασυλία του. Δεν συνέβη τον
Σεπτέµβριο του 2020, όταν ζήτησε να µην αρθεί η ασυλία του.
Δεν συνέβη τον Οκτώβριο του 2021, όταν ζήτησε να µην αρθεί η
ασυλία του. Και, βεβαίως, δεν συµβαίνει και σήµερα, που -τι σύµ-
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πτωση!- ζητά να µην αρθεί η ασυλία του.
Και σας ρωτώ, κύριε Πολάκη: Αφού, όπως λέτε, εν είδει απειλητικής προειδοποίησης -δεν πίστευα στα πρακτικά που διάβαζα
στην Επιτροπή Δεοντολογίας λίγες µέρες πριν-, αν άρουν την
ασυλία σας, θα µε ξεφτιλίσετε στο δικαστήριο, γιατί δεν τη ζητάτε, λοιπόν, σήµερα, αντρίκεια, τίµια και λεβέντικα την άρση της
ασυλίας σας, να πάτε να µε ξεφτιλίσετε στο δικαστήριο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί δεν καταφεύγετε στη δικαιοσύνη, για να µε πάτε αίµα,
όπως είπατε; Γιατί δεν πάµε στα δικαστήρια, για να γίνει της αλεπούς ο θάνατος, όπως είπατε; Γιατί κρύβεστε, δυο µέτρα άντρας, πίσω από την ασυλία σας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι φοβάστε; Θα σας πω εγώ τι φοβάστε. Φοβάστε ότι εκεί θα
αποκαλυφθούν τα ψέµατα και οι συκοφαντίες σας. Φοβάστε ότι
θα αποκαλυφθεί ότι, µολονότι ξέρατε ότι έχω αθωωθεί -oι ίδιες
οι µηνύτριές µου είπαν ότι «δεν υπήρχε δόλος»-, όχι ένα, όχι δύο,
όχι τρία, τέσσερα χρόνια µετά την αθώωσή µου προβήκατε σε
αυτή την κατασυκοφάντησή µου. Και έρχεστε χωρίς ίχνος ντροπής στην επιτροπή και λέτε: «Δεν ήξερα, δεν έψαξα, σιγά µην
ασχοληθώ µε την Αραµπατζή. Και τι; Να “µυρίσω τα νύχια µου”
για να δω την έκβαση της δικαστικής της υπόθεσης;».
Ξέρατε, όµως, να «µυρίσετε τα νύχια σας» ή, για να το πω
όπως το λέει ο θυµόσοφος λαός µας, είχατε την πηλάλα, αντί να
ασχοληθείτε µε τα υπουργικά σας καθήκοντα, στις 26-3-2019 να
σερφάρετε στο διαδίκτυο και να αναδηµοσιεύετε ό,τι µπροστά
σας µπορεί να βλέπατε ως fake news, πιάνοντας το «µυστρί»,
πολλή λάσπη, ψεύδη και συκοφαντίες, στήνοντας τα δικά σας,
διαδικτυακά, «πολακικά» δικαστήρια, τις δικές σας «γκιλοτίνες».
Και καλά, δεν το ξέρατε ότι αθωώθηκα. Και καλά, δεν θα
αξίωνα από το ήθος και το ύφος σας να µπείτε στη βάσανο να
το εξακριβώσετε. Όµως, λίγη ώρα αργότερα, κύριε Πολάκη, την
ίδια µέρα, σας απάντησα µε τον ίδιο τρόπο, µε το ίδιο µέσο, από
τον προσωπικό µου λογαριασµό, ότι έχω αθωωθεί. Και η ιστοσελίδα που υποτίθεται σας παραπληροφόρησε το κατέβασε αµέσως µετά την επικοινωνία µου µαζί τους και ζήτησε δηµόσια
συγγνώµη τον Μάιο, κύριε Πολάκη.
Ξέρετε γιατί ζήτησε τον Μάιο; Γιατί η ιστοσελίδα το κατέβασε,
δεν είπε τίποτα, απλά το κατέβασε. Και ναι, τους µήνυσα τον
Απρίλιο µαζί µε εσάς. Και µόλις τους µήνυσα, έρχονται και λένε:
«Η ιστοσελίδα οφείλει µία ειλικρινή συγγνώµη στη Φωτεινή Αραµπατζή για το εκ παραδροµής εσφαλµένο δηµοσίευµα».
Εσείς, λοιπόν, γιατί δεν ζητήσατε συγγνώµη; Γιατί τρία ολόκληρα χρόνια, από τη στιγµή που σας µήνυσα για συκοφαντική
δυσφήµιση, δεν ζητήσατε µία συγγνώµη; Γιατί αυτό είναι το ήθος
και το ύφος σας. Ανακηρύσσεστε σε κήνσορα, σε ιεροεξεταστή,
γράφετε στα «παλιά σας τα παπούτσια» το δικαιικό µας σύστηµα,
που προβλέπει ατυχώς για εσάς -ατυχώς!- τρεις βαθµούς δικαιοδοσίας. Υιοθετείτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όταν αυτές
είναι καταδικαστικές ή σας συµφέρουν για τους πολιτικούς σας
αντιπάλους. Ονειρεύεστε βεβαίως νέα δοµή δικαστών, νέο δικανικό σύστηµα και τρέχετε σαν τον λαγό όπου φύγει-φύγει, όπως
καλή ώρα σήµερα, που η δικαιοσύνη σάς καλεί ενώπιόν της.
Συκοφαντία τρίτη. Ο κ. Πολάκης, για να κάνει πιο εύπεπτη, πιο
πικάντικη και πιο διαβαστερή την ανάρτησή του, βάζει µέσα και
λίγο από ΚΕΕΛΠΝΟ βέβαια, για να ρίξει τη «λάσπη» και στον πατέρα µου και την οικογένεια µου και να µας περιλάβει όλους οικογενειακώς. Αρχίζει, λοιπόν, το αγαπηµένο του σπορ, τα «θολά
νερά», το αφήγηµα περί «µαύρου» πολιτικού χρήµατος, ποινικοποιώντας νόµιµες, φορολογηµένες, τιµολογηµένες εµπορικές
δραστηριότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έτσι, αυθαίρετα, ανεύθυνα και συκοφαντικά, για µία ακόµα φορά πλήττει υπολήψεις, συνειδήσεις,
ανθρώπους, επιχειρήσεις του Τύπου, κύριε Πολάκη, και, µάλιστα,
της περιφέρειας, που καταφέρνουν σε απίστευτες δυσκολίες να
έχουν πορεία δεκαετιών.
Θα µου πείτε τώρα: «Σιγά, εδώ λέει όλα τα µέσα "βοθροκάναλα" και στους δηµοσιογράφους ότι θα τους χώσει "τρία µέτρα
κάτω από τη γη". Σε εµένα θα ορρωδούσε;».
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από το φαιδρό του πράγµατος, οι τραµπουκισµοί, τα νταϊλίκια, τα «τσίγκινα σωβρακάκια»,
η κατ’ επάγγελµα δολοφονία χαρακτήρων, η συµπεριφορά ενός
ασύδοτου τρολ του διαδικτύου που υιοθετεί ο κ. Πολάκης, παίρνοντας το ψέµα και το µίσος, πετώντας τη «λάσπη» και την απειλή
ότι θα µας ξεφτιλίσει και θα πάθουµε της «αλεπούς τον θάνατο»,
ανήκουν µάλλον σε µαύρες σελίδες άλλων εποχών και συστηµάτων, που η Αριστερά, στην οποία οµνύετε, πολεµάει υποτίθεται
και αντιστρατεύεται. Είναι µια συµπεριφορά επικίνδυνη για τον
κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Για να τελειώνουµε, λοιπόν, κύριε
Πολάκη. Τις απειλές σας εκεί που σας παίρνει και τη «λάσπη»
σας εκεί που σας ανέχονται. Εσείς µπορεί να έχετε χάσει το
µέτρο και να απειλείτε «θεούς και δαίµονες». Εµένα, όµως, τέτοιοι τζάµπα µάγκες που κρύβονται στο «λαγούµι» τους την κρίσιµη στιγµή δεν µου λένε τίποτα.
Αν σας έχει µείνει, λοιπόν, ίχνος θάρρους, ψήγµα θάρρους,
ζητήστε τώρα την άρση της ασυλίας σας, για να κριθούµε και οι
δύο από τη δικαιοσύνη. Όχι από τους ελεγχόµενους «αρµούς της
εξουσίας» που ονειρεύεστε. Ελάτε, αν τολµάτε, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποιος είναι ο συκοφάντης και ποιος πρέπει να
τιµωρηθεί για την κατ’ εξακολούθηση άθλια συµπεριφορά του.
Όσο για το ΚΕΕΛΠΝΟ, κύριοι συνάδελφοι, ευαίσθητοι, φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε ότι έχουν γίνει οι σχετικές εξονυχιστικές συνεδριάσεις και τα πορίσµατα της εξεταστικής επιτροπής της
Βουλής. Ό,τι έχετε επιλήψιµο, ό,τι έχετε ύποπτο, στη φόρα και
θα το κρίνει η δικαιοσύνη, στην οποία έχουµε απεριόριστη εµπιστοσύνη, όχι ο κ. Πολάκης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή και για τον
χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Τα λεφτά τα πήρες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μια ζωή τέτοιοι είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ηρεµήστε, παρακαλώ.
Τώρα έχουν τον λόγο, εφόσον το επιθυµούν, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πολάκη, δεν
σας κάλεσα ακόµα. Περιµένετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έχουν δευτερολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Προβλέπεται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, να δίνεται ο λόγος
σε Βουλευτή, αν θέλει, και ο Κανονισµός λέει «οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι αναπληρωτές τους».
Έγινε, όµως, κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο για την πρακτική
της Βουλής. Μόλις τώρα µε ειδοποίησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Γραµµατέας, η κ. Όλγα Γεροβασίλη, ότι ορίστηκε Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο κ. Πολάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
της διαδικασίας. Θέλω τον λόγο τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μπουκώρο,
σας παρακαλώ. Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Ούτε η µία πλευρά ούτε η άλλη θα επηρεάσει το Προεδρείο
στην εφαρµογή του Κανονισµού. Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Είναι πράγµατι ασυνήθιστο. Ο Κανονισµός, όµως, το προβλέπει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, λοιπόν, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που θα µιλήσουν να µιλήσουν αυστηρά για πέντε λεπτά. Το ότι υπερέβη τον χρόνο και ο
κ. Πολάκης και η κ. Αραµπατζή είναι µία πρακτική δι’ εθίµου. Έχει
επικρατήσει στη Βουλή να γίνεται.
Κύριε Πολάκη, παρ’ ότι δεν συµφωνώ µε την πρακτική, αλλά
τυπικά και µόνο είµαι υποχρεωµένος να σας δώσω τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι. Θα πάρετε
τον λόγο µετά, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έχει καµµία έννοια µετά; Θέλω να
µιλήσω επί της διαδικασίας τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι να πούµε τώρα
επί της διαδικασίας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Λυπάµαι ειλικρινά. Μιλάµε για ευτελισµό του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πολάκη,
έχετε τον λόγο αυστηρά για πέντε λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να πω κατ’ αρχάς ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος µία κουβέντα για την άρση του κ. Βρούτση. Εννοείται ότι θα την καταψηφίσουµε. Νοµίζω ότι έχουµε δώσει δείγµατα γραφής σε σχέση µε τον κ. Φουρθιώτη, ο οποίος ήταν
συνοµιλητής του Γεραπετρίτη, προκειµένου και να πετύχει αυτές
τις υπέρογκες αποζηµιώσεις.
Δεύτερον, πόσο προβλέψιµη είστε, κυρία Αραµπατζή! Πόσο
προβλέψιµη είστε! Σήµερα κράτησα δύο πράγµατα από την οµιλία σας. Το ένα είναι µία προσπάθεια επανάληψης σεναρίου δολοφονίας χαρακτήρα που έχετε κάνει τόσα χρόνια, αλλά δεν σας
βγήκε, και µία αγωνιώδης προσπάθεια, επειδή έρχεται και ανασχηµατισµός, µπας και σας ξαναβάλει πουθενά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλλον δεν τα καταφέρατε.
Το ζουµί είναι αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Δεν είναι το
θέµα τα λεφτά, λέει. Μα, τα λεφτά είναι το θέµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όλοι αυτοί που µε έχουν µηνύσει και που η ακροδεξιά σας
δράκα έχει βάλει να αρθεί η ασυλία µου είναι αυτοί που αποκάλυψα πως πήραν τζάµπα και «µαύρο» χρήµα. Να τους πάρω µε
τη σειρά; Ο Κουρτάκης, ένα εκατοµµύριο ευρώ και 50.000 στο
ψευτο-site «Βελόνα και κλωστή». Αυτός µε µήνυσε. Ο Πουλής του
ΚΕΕΛΠΝΟ, που θα τον κατεβάσετε και Βουλευτή στη δυτική Αττική και δεν ντρέπεστε! Αυτός που πουλούσε τις φακές 12,5
ευρώ, αυτός µε µήνυσε! Ο Στουρνάρας, που είπα για τα δάνεια
που χάρισε η Πειραιώς στους εφοπλιστές και ότι εκεί γενικώς
προήδρευε! Αυτοί µε µήνυσαν! Εσείς µε µηνύετε!
Δεν είναι φορολογηµένη εµπορική δραστηριότητα. Έτσι; Είναι
τζάµπα χρήµα διαφηµιστικής δαπάνης για banner που σας δίνανε
5.000 ευρώ τον µήνα, όταν είναι 300 ευρώ στα µεγάλης κυκλοφορίας, για καταχωρίσεις κάποιων ψευτοδηµοσιεύσεων που τιµολογούνταν 5.000 και 10.000 ευρώ! Είχατε πάρει 58.500 το
2014! Εδώ είναι! Και δεν τα έβγαλα εγώ! Τόσα είναι! Και άλλες
70.000 το 2009. Αυτά τα έβγαλε το µεικτό κλιµάκιο, δεν τα
έβγαλα εγώ!
Τώρα δεν θα µιλάγατε µ’ αυτόν τον τρόπο όλοι σας, αν αυτή η
δικαιοσύνη και ένα της κοµµάτι -το οποίο, ναι, έχει πρόβληµα και
το λέµε πολύ δυνατά- είχε προχωρήσει την εκδίκαση αυτών των
συντριπτικών στοιχείων. Εδώ, στην Αµερική η «NOVARTIS» πλήρωσε 345 εκατοµµύρια δολάρια και εδώ πάτε κατηγορούµενο
τον Βαξεβάνη µε ψεύτικη κατηγορία -που χθες το βράδυ απέδειξε ότι αυτά που έλεγε η ανακρίτρια ότι δηµοσίευσε πριν, ήταν
καταθέσεις προηγούµενων ηµερών- και στήνεται έτσι!
Θα µιλήσετε εσείς για µας, για δικαιοσύνη και για αρµούς της
εξουσίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε στο θέµα,
παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα µιλήσετε εσείς, που βάλατε τον
Μπίνη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και όρισε εβδοµήντα τέσσερις προϊσταµένους από κάτω και ελέγχει ο Μητσοτάκης όλα
τα ελεγκτικά σώµατα; Θα µιλήσετε εσείς για αρµούς της εξουσίας, που διώξατε τη Θάνου, επειδή είχε ετοιµάσει την καταγγελία του πρακτορείου των εφηµερίδων; Θα µιλήσετε εσείς για
αρµούς της εξουσίας, µε όλα αυτά που έχετε κάνει, µε τις ανεξάρτητες αρχές που έχετε βολέψει, µε την ιστορία µε τη δικαιοσύνη, που άρατε την ασυλία και στήνατε ειδικό δικαστήριο του
Παπαγγελόπουλου και της Τουλουπάκη και σας κυνηγάνε από
την Ευρώπη; Θα µιλήσετε εσείς για τέτοια;
Ναι, φάγατε πολλά λεφτά! Κοροϊδέψατε κάποιους και ξαναβγήκατε, αλλά να είστε σίγουροι ότι το κλίµα έχει αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξανάρχεται και η «άλλη φορά» θα είναι αλλιώς! Να είστε
σίγουροι!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Ευχαριστώ
πολύ.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μπουκώρο, θα ήθελα να κάνω µία
γενική ευχή προς όλους. Εύχοµαι αυτή η καταστρατήγηση του
Κανονισµού που έγινε σήµερα να µην ξαναγίνει, µε την επιλογή
την τελευταία στιγµή Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Ο κ. Μπουκώρος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που κάνετε
τώρα είναι µνηµόσυνο. Επιτρέψατε την καταστρατήγηση, χωρίς
να δώσετε δικαίωµα για αντίλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε
Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν θα µιλήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ούτε για τον κ. Πολάκη ούτε για την αγαπητή συνάδελφό µας κ. Αραµπατζή. Θα
τοποθετηθώ τα λίγα λεπτά που µου δίνει το Προεδρείο για ορισµένες αρχές, ορισµένες αξίες, ορισµένα κοινοβουλευτικά ήθη
που σήµερα τσαλαπατήθηκαν κυριολεκτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αφού ορίζετε κατά παραγγελία Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο την τελευταία στιγµή και µάλιστα ένας ορισµός που ενέχει
την ταυτοπροσωπία, εφόσον ο ίδιος είναι ο απολογούµενος για
την άρση της ασυλίας του ή όχι, και του δίνετε το δικαίωµα να
είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, που σηµαίνει εκπρόσωπος
του Προέδρου σας στη Βουλή -αυτό σηµαίνει «Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος»-, δεν έχετε παρά να τον ορίσετε και Πρόεδρο!
Ορίστε τον, λοιπόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Έχουµε συνέδριο να αποφασίσουµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Να πάµε τώρα στο ζήτηµα.
Εσείς ονειρεύεστε λεφτά, καταδίκες στις πλατείες και στα πεζοδρόµια, συκοφαντίες και κρεµάλες. Για σας µπορεί να είναι το
θέµα τα λεφτά. Για µας σήµερα, εδώ, σ’ αυτή τη συζήτηση, το
θέµα είναι η καταφανέστατη κατασυκοφάντηση ενός µέλους του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, µιλάµε για µία συκοφάντηση
η οποία εµµένει και επιµένει για µία ολόκληρη τετραετία, εφόσον,
όπως πληροφορηθήκαµε από τη συνάδελφό µας, είχε γίνει γνωστό και από το πρωτογενές µέσο ότι η αθώωσή της ήταν δεδοµένη, είχε ζητηθεί συγγνώµη, είχαν υπάρξει δηµοσιεύµατα και
είχε υπάρξει και ανάρτηση της ίδιας της συναδέλφου στο µέσο
του κυρίου συναδέλφου.
Εσείς το λέτε αυτό: «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν έµαθα»,
«Πού να το πληροφορηθώ;» ή «Να µυρίσω τα νύχια µου;». Και
αυτό το λέτε «ευθύνη σοβαρού πολιτικού κόµµατος»; Ειλικρινά
το λέτε; Ειλικρινά, µπορείτε να το στηρίξετε και να το υποστηρίξετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μάλιστα.
Επειδή µας ακούει ο ελληνικός λαός, γιατί ακούει τη Βουλή ο
ελληνικός λαός, παρά τη λυσσώδη προσπάθεια ορισµένων να
την ευτελίσουν και να την υποβιβάσουν, ας µας κρίνει ο ελληνικός λαός ως προς το αν µπορεί να σταθεί από σοβαρή πολιτική
δύναµη της χώρας µία τέτοια θέση, µία τέτοια άποψη.
Αυτός ο ευτελισµός των θεσµών, δηλαδή δεν υπάρχει Βουλή,
δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν πολιτικά κόµµατα, πού
µπορεί να οδηγήσει; Αναλογίζεστε; Αυτή είναι η στόχευσή σας;
Και πώς συνάδει αυτή η στόχευση µε τις θέσεις σας ότι ερχόµαστε στην εξουσία και µας θέλει ο λαός και οι δηµοσκοπήσεις και
έτσι κι αλλιώς; Δυστυχώς για σας, ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει την απέραντη υποκρισία σας, ότι άλλα λέτε, άλλα σκέφτεστε και άλλα εννοείτε.
Να σας ρωτήσω και κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πόσο
ηθικό είναι να ανασύρεις από το χρονοντούλαπο του παρελθόντος µία αστική διαφορά, µία ποινική υπόθεση και οποιαδήποτε
άλλη διαφορά ενός εκλεγµένου Βουλευτή; Διότι θέλω να σας θυµίσω ότι εδώ µέσα είµαστε όλοι εκλεγµένοι, αιρετοί αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού. Έχουµε την ίδια βαρύτητα
εκπροσώπησης σ’ αυτή την Αίθουσα. Κανένας δεν είναι περισ-
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σότερο Βουλευτής και κανένας δεν είναι περισσότερο πατριώτης, γιατί παλιά είχατε τα «προοδευτικόµετρα», τώρα µας φέρνετε και τα «πατριωτόµετρα». Είναι δικής σας κατασκευής;
Είµαστε αιρετοί. Πόσο ηθικό είναι, λοιπόν; Επειδή, µάλιστα, ελέχθησαν πολλά περί γενναιότητας κ.λπ., πόσο ίσιο είναι να επικαλείσαι υποθέσεις του παρελθόντος που έχουν τελεσιδικήσει
οριστικά, για να στραφείς εναντίον ενός Βουλευτή µετά την
εκλογή του;
Αλήθεια το λέτε ότι είστε η Αριστερά της ευθύτητας, της εντιµότητας, της ειλικρίνειας και όλων όσα επικαλείστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε κάθε περίπτωση, το Σώµα θα ψηφίσει σήµερα. Την ελληνική
δικαιοσύνη η δική µου παράταξη την εµπιστεύεται, είτε βγάζει
αποφάσεις που µας ευνοούν είτε βγάζει αποφάσεις που δεν µας
αρέσουν, γιατί τη δικαιοσύνη ή τη σέβεσαι ή δεν τη σέβεσαι. Δεν
είναι αλά καρτ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι, αλλά τα λεφτά είναι θέµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εσείς µη µιλάτε, κύριε Φάµελλε,
γιατί φέρατε έναν νόµο για να πάρετε 250 εκατοµµύρια από τους
Έλληνες αγρότες, ο οποίος κατέπεσε, συνετρίβη στο Συµβούλιο
της Επικρατείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τα λεφτά ποιος τα πήρε τελικά,
κύριε Μπουκώρο; Δεν µας απαντάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κύριε συνάδελφε. Δεν ακούγεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
γνωστή διαχρονικά και ιστορικά η συνήθεια ορισµένων κύκλων
της Αριστεράς να συκοφαντούν τους αντιπάλους τους, προκειµένου να τους δώσουν βορά στις µάζες, τις χειραγωγούµενες
και ελεγχόµενες. Είναι πολλά τα παραδείγµατα ιστορικά και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τα λεφτά ποιος τα πήρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Η µεγάλη υπηρεσία, λοιπόν, που
προσφέρατε στον ελληνικό λαό είναι ότι κυβερνήσατε και σας
µάθαµε και οι συκοφαντίες επιστρέφουν σε εσάς.
Ας ψηφίσει, λοιπόν, το Σώµα και ας αποφανθεί η δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προχωρούµε στην ψηφοφορία και για τις δύο υποθέσεις.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθύνεστε στους αρµόδιους υπαλλήλους της Βουλής.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους.
Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν στα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
(Να µπει η σελίδα 47.α.)
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για την οικονοµία του χρόνου σε ένα λεπτό θα συνεχίσουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, γι’ αυτό παρακαλούνται οι
εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων να
έρθουν στην Αίθουσα.
Σε ένα λεπτό ακριβώς κλείνει και το σύστηµα της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταµέτρηση,
επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Τον λόγο έχει ο πρώτος οµιλητής κ. Παναγής Καππάτος από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας
τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της Αξιωµατικής, δεν µπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξή µου για το εξής
παράδοξο: Μας λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι µιλάµε για ένα σχέδιο
νόµου που το µόνο νέο που κοµίζει είναι η µετονοµασία του
ΟΑΕΔ σε «Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης», ότι µε άλλα λόγια
δεν κάνουµε και τίποτα σπουδαίο, πέραν φυσικά της αλλαγής
του τίτλου του οργανισµού και της απορρύθµισης στη λειτουργία
του, που σύµφωνα µε τους επικριτές µας εκείνη επιφέρει. Την
ίδια ώρα µας κατηγορούν ότι ανατρέπουµε τα πάντα. Πενήντα
τρία χρόνια λειτουργίας του οργανισµού τα αγνοούµε. Χιλιάδες
ανέργων περνούν στην αβεβαιότητα και ό,τι θετικό έχει αποδώσει ο ΟΑΕΔ στην κοινωνία µέχρι σήµερα διαγράφεται.
Επειδή όµως για τον ΣΥΡΙΖΑ µιλάµε, δεν έχουµε παρά να παρακάµψουµε τη χαοτική αυτή σκέψη και να µιλήσουµε για την
ουσία της µεταρρύθµισης που εισάγουµε. «Δουλειές Ξανά» είναι
ο τίτλος του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συνοψίζει την πρόθεση που προγραµµατικά
έχουµε εκφράσει, την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας,
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και τη διάγνωση των αναγκών εργασίας µε έναν µηχανισµό που διευκολύνει
τη λήψη των αποφάσεων προς όφελος των πολλών και σε πείσµα
των λίγων.
Αναφορικά µε τη συγκρότηση στη θέση του ΟΑΕΔ της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εκείνη αποτελεί βασική παράµετρο
του νοµοσχεδίου, µε το δεύτερο µέρος να αντιµετωπίζει, µεταξύ
άλλων, ζητήµατα της εσωτερικής λειτουργίας του οργανισµού. Η
µετονοµασία βεβαίως του ΟΑΕΔ συντελείται από κοινού µε µια
σειρά κοµβικές παρεµβάσεις. Η ενίσχυση, για παράδειγµα, της
ενεργούς αναζήτησης εργασίας και ο εκσυγχρονισµός του τρόπου εµπλοκής της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην εύρεση εργασίας είναι µια µεταρρύθµιση προς όφελος των
αναζητούντων εργασία. Η βελτίωση ακόµη των δεξιοτήτων που το
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί, καθώς και η αναβάθµιση
της επαγγελµατικής κατάρτισης, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι
ανάγκη, µία ανάγκη που το παρόν σχέδιο νόµου φιλοδοξεί να καλύψει.
Υπάρχει εποµένως µια ποιοτική διάσταση στα όσα ενδεικτικά
προανέφερα, την οποία τονίζουµε εµφατικά και συστηµατικά. Οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δεν αποτελούν µια ευκαιριακή στάση, αλλά µια προγραµµατική µας θέση απέναντι στο
µεγάλο ζητούµενο, τον περιορισµό της ανεργίας και την ενίσχυση της εργασίας για όλους χωρίς αποκλεισµούς.
Αναφορικά τώρα µε τη στεγαστική πολιτική του ΟΑΕΔ δεν πρέπει να αφήσουµε αναπάντητες τις αοριστίες που ακούστηκαν,
δυστυχώς χωρίς φειδώ, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Συγκεκριµένα, αξιοποιώντας το ποσό των 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ από
το αποθεµατικό του ΟΑΕΔ στηρίζουµε τη στεγαστική πολιτική µε
το βλέµµα στραµµένο στη νέα γενιά.
Στο εξής ο οργανισµός, αντί να υλοποιεί απλώς εργατικές κατοικίες, έχει τη δυνατότητα να αγοράζει ή να εκµισθώνει οικόπεδα για ανάπτυξη µέσω ΣΔΙΤ και θα εφαρµόσει µια σειρά
πρωτοποριακές δηµόσιες πολιτικές: Παραχώρηση µε χαµηλό
ενοίκιο, ώστε ο εργαζόµενος να µπορεί να αγοράσει το ακίνητο
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σε µερικά χρόνια µε κατάλληλες ρυθµίσεις, rent-to-own, και επιδότηση του ενοικίου της αγοράς πρώτης κατοικίας είναι λίγες
από τις δυνατότητες που παρέχονται µε το «καταστροφικό» σύµφωνα µε την Αντιπολίτευση σχέδιο νόµου.
Ολοκληρώνω την εισήγησή µου µε το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου και τη δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων. Με πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης η θέσπιση της
δράσης δίνει ανάσα σε εκατοντάδες νέους γονείς, σε εκείνους
που καλούνται να ισορροπήσουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή τους ζωή στα πρώτα τους βήµατα ως γονέων. Η επιστροφή στην εργασία µιας νέας µητέρας σηµατοδοτεί και την
αγωνία φροντίδας του βρέφους. Σκοπός της δράσης δεν είναι
άλλος από την ενδυνάµωση της συµµετοχής των γυναικών στην
αγορά εργασίας, από τη στήριξη των επιχειρήσεων να δηµιουργήσουν φιλικότερους εργασιακούς χώρους αλλά και νέες θέσεις
εργασίας στον τοµέα της φροντίδας βρεφών.
Θα υπάρξει άραγε συνάδελφός µας να αντιταχθεί στο περιεχόµενο και τον κοινωνικό χαρακτήρα του µέτρου αυτού; Είναι σε
θέση κανείς να εισηγηθεί αρνητικά στο αντικείµενο της δράσης
που µόλις περιέγραψα; Σε κάθε περίπτωση θα βρει απέναντί του
την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα τους ωφελούµενους από την υλοποίηση της πρωτοποριακής αυτής δράσης δηµόσιας πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνηθίζουµε να παραλληλίζουµε τη θέση του Υπουργού Εργασίας µε εκείνη της ηλεκτρικής
καρέκλας. Πρόκειται για άποψη που έχει καθιερωθεί στον δηµόσιο λόγο, µε τον εκάστοτε υπουργό να επιχειρεί να αποδείξει το
αντίθετο. Με το σχέδιο νόµου «Δουλειές Ξανά» αρκεί µόνο καλοπροαίρετα να διαβάσει κανείς το τι ακριβώς ρυθµίζουµε. Όσο
κι αν µερίδα της Αντιπολίτευσης θέλει να µετατρέψει το άσπρο
σε µαύρο, η πραγµατικότητα είναι δύσκολο να παρερµηνευτεί.
Η εύρεση εργασίας, η στήριξη των δεξιοτήτων και η επέκταση
των πολιτικών κοινωνικού χαρακτήρα είναι µέτρα που µπορούν
να γίνουν αντιληπτά διά γυµνού οφθαλµού, αρκεί µόνο να διαβάσει κανείς το νοµοσχέδιο σήµερα ή να παρακολουθήσει την
εφαρµογή του το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Στα «ψέµατα ξανά» του ΣΥΡΙΖΑ απαντάµε µε «δουλειές ξανά»,
κοινωνική ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα.
Πριν ολοκληρώσω την εισήγησή µου οφείλω να αναφερθώ
στην πολύ σηµαντική τροπολογία για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής συντάξεων. Το Υπουργείο Εργασίας από το
2019 έχει επιτύχει µια εντυπωσιακή αύξηση του ρυθµού απονοµής συντάξεων κατά 83%. Η Κυβέρνηση, όµως, δεν αρκείται σε
αυτό. Αντιµετωπίζει µε αποφασιστικότητα το κοινωνικό πρόβληµα της οµηρίας των ασφαλισµένων, που συχνά περιµένουν
για χρόνια µέχρι να λάβουν τη σύνταξή τους.
Έτσι, για τις συντάξεις που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα
θεσµοθετείται η διαδικασία fast track, ενώ για τις εκκρεµείς συντάξεις θεσµοθετείται η διαδικασία «σύνταξη εµπιστοσύνης».
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο αυτών εργαλείων είναι η απόδοση
σύνταξης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά στοιχεία κάθε ασφαλισµένου, µε τον έλεγχο των στοιχείων να γίνεται σε επόµενο στάδιο.
Αυτή η µεγάλη αλλαγή είναι πλέον εφικτή χάρη στην ωρίµανση
της ψηφιακής µεταρρύθµισης του κράτους από την Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από αυτές τις αλλαγές, που αλλάζουν
την καθηµερινότητα όλων των Ελλήνων προς το καλύτερο, γίνεται εύκολα αντιληπτή η τεράστια σηµασία του έργου που επιτελείται στον τοµέα της ψηφιακής πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Έχω την τιµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ανακοινώσω ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει την έκθεσή της στην αίτηση της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτή.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για τα προηγούµενα που είδαµε, γιατί µόνο θλίψη -τουλάχιστον σε εµάς- προκαλεί στην Ελληνική Λύση η εικόνα του ελληνικού Κοινοβουλίου
πριν από λίγα λεπτά. Και θα έλεγα ότι θα µπορούσε κάποιος να
το δει µε συµπάθεια, γιατί υπήρχε µια προσωπική αντιπαράθεση
µεταξύ δύο Βουλευτών, µία αντιδικία. Αλλά απορώ, το σόου
προς τι; Στα κανάλια, για να παίξει το βράδυ η κόντρα του κ. Πολάκη µε τη Νέα Δηµοκρατία;
Εγώ ρωτώ πολιτικά πλέον τη Νέα Δηµοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και
το ΚΙΝΑΛ, πού διαφωνείτε, κύριοι, πείτε µου στα µείζονα ζητήµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό; Δυστυχώς πουθενά. Και
όχι µόνο δεν διαφωνείτε, αλλά υποκριτικά οι του ΣΥΡΙΖΑ µε τη
Νέα Δηµοκρατία διαγκωνίζονται, λογοµαχούν στο Κοινοβούλιο
για να ικανοποιήσουν τα ταπεινά οπαδικά ένστικτα των ψηφοφόρων τους, για να συσπειρώσουν τον δικό τους λαό.
Όµως µπορώ να σας δώσω πλείστα όσα παραδείγµατα ότι
συγκυβερνάτε, συγκυβερνάτε και είστε υπόγεια συγκυβερνώντες
και µετά τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Νέα Δηµοκρατία θα κυβερνήσετε.
Κύριε Υπουργέ, η δήλωση του ξαδέρφου του κ. Τσίπρα ότι
υπάρχει η καλή Νέα Δηµοκρατία µε την οποία θα συνεργαστούµε
δεν δείχνει διάθεση άµβλυνσης των γωνιών για περαιτέρω συνεργασία; Δεν θα πω για τα νοµοσχέδια, που το 50% και πλέον
των νοµοσχεδίων της Νέας Δηµοκρατίας τα ψηφίζει σήµερα ο
ΣΥΡΙΖΑ. Κατά το παρελθόν το 60% και πλέον των νοµοσχεδίων
του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε η Νέα Δηµοκρατία, όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αναφέρω τη δήλωση του κ. Αποστολάκη, που έγινε προχθές. Λέει: «Ήδη και από τους δύο Αρχηγούς νοµίζω ότι δηλώνεται µια τέτοια κατεύθυνση για συνεργασίες». Τα είπε ο άνθρωπος
του κ. Τσίπρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία, οι δύο Αρχηγοί, έχουν τάση για συνεργασίες. Χθες στο ΚΙΝΑΛ µάλωναν µεταξύ τους για το αν πρέπει να συνεργαστούν ή όχι.
Εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, κάνετε µια λαθροχειρία και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ -θα σας την πω
τώρα- για την ωµή παραβίαση δηµοκρατικών διαδικασιών. Οι
υπάλληλοι της Βουλής έχουν κάνει ένα δικό τους Προεδρείο.
Ήταν µε 54% πρώτη η Νέα Δηµοκρατία και έβγαλε Πρόεδρο και
άλλα τρία µέλη. Ξαφνικά προχθές, ο Πρόεδρος αποπέµπεται,
γιατί ένα µέλος της Νέας Δηµοκρατίας πηγαίνει µε την οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ και κάνουν νέο Προεδρείο. Αδειάζει η
Νέα Δηµοκρατία τον δικό σας εκπρόσωπο, το δικό του Προεδρείο και πηγαίνει να συγκυβερνήσει, να συνδιοικήσει τον σύλλογο των εργαζοµένων στη Βουλή µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝΑΛ.
Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι ωρίµασαν οι χρόνοι. Και ωρίµασαν
οι χρόνοι, επειδή η ανικανότητα της Κυβέρνησης οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να θέλουν να συγκυβερνήσουν. Όµως, να
αδειάζετε µία ολόκληρη παράταξη που πήρε πλειοψηφία στις
εκλογές του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής, να αδειάζετε
τον κ. Σιαµπάνη, τον προερχόµενο από τη Νέα Δηµοκρατία Πρόεδρο, µε τους άλλους τρεις, να φεύγει ένας από τους τέσσερις
που είχατε εσείς και να πηγαίνει στους άλλους τρεις του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΙΝΑΛ, για να κάνουν Προεδρείο, αυτό είναι κατάφωρη
παραβίαση δηµοκρατικών διαδικασιών.
Αυτό, όµως, αποδεικνύει τι; Ότι για ακόµη µια φορά, κύριε Χατζηδάκη, η Ελληνική Λύση είναι πολύ πιο µπροστά από εσάς και
πολύ πιο µπροστά από όλους σας. Σας λέγαµε ότι θα συγκυβερνήσετε.
Έρχεται, κύριε Χατζηδάκη. Σε λίγο στα έδρανα µπορεί να είναι
ο κ. Πολάκης µαζί σας στην επόµενη κυβέρνηση. Ναι, εκπλήσσεσθε, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει µια δυσκολία. Το αντιλαµβάνοµαι, αλλά τα λέει ο ξάδερφος του κ. Τσίπρα, τα λέει το δεξί
χέρι του Τσίπρα, ο κ. Αποστολάκης, τα λέµε όλοι πλέον.
Όσο για το ΚΙΝΑΛ, µια ζωή απόν. Αυτοί µαλώνουν ακόµα για
το αν συγκυβερνήσουν µαζί σας ή µε τους συριζαίους. Αυτά είναι
τραγικά πράγµατα για τη δηµοκρατία.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, το δούλεµα είναι πασιφανές πλέον,
αλλά θα έρθουν οι εκλογές και θα πάρετε τα επίχειρα αυτών των
διαδικασιών σας. Και ποια θα είναι αυτά; Θα πάρετε, επαναλαµ-
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βάνω, αυτό που σας αξίζει, ένα ποσοστό κάτω από το 25%, από
ό,τι φαίνεται, παρά τις ψεύτικες δηµοσκοπήσεις.
Πάµε στα καθ’ ηµάς.
Η ακρίβεια, κύριε Χατζηδάκη, καλπάζει. Η Κυβέρνηση συνεδριάζει καθηµερινά για να αποφασίσει, όπως λέει, τι θα κάνει µε
τα όσα πρέπει να κάνει, τα µέσα που πρέπει να λάβει.
Σας το έχουµε πει, κύριε Χατζηδάκη, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ακούστε την Ελληνική Λύση.
Ασκείτε, δυστυχώς, κύριε Χατζηδάκη και εσείς και η Κυβέρνησή σας, επιδοµατική πολιτική. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το ένα
τρίτο της χώρας βασίζεται στην πολιτική µιζέρια.
Όταν δίνεις επιδόµατα στο ένα τρίτο των Ελλήνων, που είναι
δανεικά, κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηδάκη, είναι δυσάρεστη εικόνα. Δεν είναι κρίµα που παράγεται στον τόπο σου.
Είναι κρίµα που δανείζεσαι, κύριε Χατζηδάκη και το δίνεις µε
επιδόµατα. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει παραγωγή. Σηµαίνει, επαναλαµβάνω, υπερχρέωση έτι περαιτέρω και η Ελλάδα θυµίζει ένα
καρυδότσουφλο στις διεθνείς τρικυµίες. Καµµία σοβαρή απόσταση.
Από τις πιο ευάλωτες χώρες είµαστε, κύριε Χατζηδάκη. Δεν θα
σας πω ότι είµαστε οι πρώτοι στο χρέος -το προσπερνώ- αλλά
λείπει το οικονοµικό παραγωγικό βάθος σε αυτή τη χώρα.
Οι προτεραιότητες που πρέπει, κύριε Χατζηδάκη, να πάρετε
τώρα για τις επόµενες εκλογές -όλοι µαζί να τις συζητήσουµεείναι: Ενεργειακή αυτάρκεια µέσω λιγνιτών και φυσικού αερίου
και πυρηνικό εργοστάσιο, όπως ετοιµάζεται να κάνει η Γαλλία
και η Γερµανία εσχάτως, µαζική ψηφιοποίηση και µείωση του δηµοσίου, που ακούω από εσάς προσωπικά επί δέκα χρόνια για
γραφειοκρατία, για κωλυσιεργία.
Μπορώ να παραθέσω άπειρα παραδείγµατα παθογενειών. Δεν
κάνατε τίποτα. Επίσης, αµυντική τεχνολογία και πρωτογενής τοµέας. Αυτοί είναι οι πυλώνες ενός παραγωγικού µοντέλου άξιου
λόγου. Κάποια στιγµή, όµως, να το κάνουµε και πράξη. Δεν πηγαίνει έτσι πουθενά.
Βγαίνει ο κ. Σταϊκούρας -που µέχρι πριν έναν µήνα, κύριε Χατζηδάκη, εδώ, τα έλεγε σε µένα ότι όλα πάνε καλά, ότι η οικονοµία πάει καλά- χθες και λέει ότι βυθιζόµαστε σε νέα κρίση.
Δηλαδή, χρειάστηκε τρία χρόνια να καταλάβει αυτό που του λέει
η Ελληνική Λύση επί τρία χρόνια, ότι έτσι δεν πάµε καλά µε δανεικά. Πρέπει να παράγει ο τόπος.
Για να καταλάβετε πόσο φαιδρή είναι η κατάσταση, βγαίνει
Υπουργός της Κυβέρνησή σας και λέει -ακούστε- «θα λάβουµε
µέτρα εναντίον των ψητοπωλείων», για το σουβλάκι.
Επιτέλους, κύριε Χατζηδάκη, να κτυπήσετε το καρτέλ στο σουβλάκι! Ναι, ανακοίνωσε Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα
κτυπήσει το καρτέλ στο σουβλάκι!
Είναι τραγικά αυτά, πραγµατικά! Κάποιοι από σας τουλάχιστον
διατηρήστε τη σοβαρότητά σας. Μην ακούτε αυτούς που λένε
ανοησίες και µην τους αφήνετε να µιλούν.
Θα δώσω ένα παράδειγµα, µιας και µιλάµε για το κρέας. Δεν
κάνατε κάτι για τις ζωοτροφές, που αυξάνουν την τιµή του κρέατος, κύριε Υπουργέ. Παραδείγµατος χάριν, κτηνοτρόφος ψηφοφόρος της Νέας Δηµοκρατίας µου τηλεφώνησε και µου είπε
ότι αγόρασε καλαµπόκι για τα ζώα του. Τρεις εβδοµάδες πριν
είχαν 15 ευρώ τα σαράντα κιλά. Μια εβδοµάδα πριν είχαν 18
ευρώ, σήµερα 21 ευρώ. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Από κάπου ξεκινήστε επιτέλους!
Πάµε στην ενέργεια, το µεγαλύτερο έγκληµά σας. Λάθος
πρώτο. Χθες από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού η Ελληνική
Λύση για ακόµη µια φορά δικαιώθηκε. Για ακόµη µια φορά ο
Πρωθυπουργός ήρθε στη γραµµή της Ελληνικής Λύσης, στη
γραµµή της λογικής, που λέγαµε εξορύξεις, εξορύξεις, εξορύξεις, εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η εµµονή του
στα «πράσσειν άλογα», στην «πράσινη» ενέργεια, στα φουρφουράκια και όλα αυτά οδήγησαν τον Έλληνα να πληρώνει κάθε
µήνα τεράστια ποσά, ακριβά, για τα καύσιµά του, για τη θέρµανσή του, για το αυτοκίνητό του, για την παραγωγή προϊόντων.
Δικαίωσή µας, αλλά είναι γλυκόπικρη η γεύση για δύο λόγους.
Ο πρώτος λόγος, κύριε Υπουργέ, είναι ο εξής. Ήσασταν
Υπουργός και κάποτε, το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάνει
µια ερώτηση προς εσάς. Τα ίδια έλεγα και τότε. Δεν έχω αλλάξει
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απόψεις εγώ. Υπάρχει φυσικό αέριο, υπάρχει και πετρέλαιο.
Γιατί, όµως, ο Πρωθυπουργός άφησε τον Πατραϊκό εκτός, που
είναι πιστοποιηµένο ότι υπάρχουν διακόσια εκατοµµύρια βαρέλια; Ήταν έτοιµο να τρυπήσει το πρώτο τρυπάνι. Γιατί άφησε
εκτός τον Πατραϊκό κόλπο; Γιατί άφησε έξω τα οικόπεδα του
τουρκολιβυκού µνηµονίου; Και γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας
µε µια περίεργη δήλωση λέει ότι θα χρειαστούµε δέκα χρόνια;
Μα, οι Αιγύπτιοι, κύριε Χατζηδάκη, ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια και τώρα βγάζουν φυσικό αέριο. Γιατί µόνο στην Ελλάδα; Θα µου πείτε «γραφειοκρατία, κωλυσιεργία».
Εύχοµαι η συστράτευση στη γραµµή της Ελληνικής Λύσης της
Νέας Δηµοκρατίας για την εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου να µην είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνηµα, να µην το
κάνει δηλαδή για τις εντυπώσεις, ταΐζοντας ελπίδα στον ελληνικό
λαό. Εύχοµαι!
Και επειδή έχω κουραστεί να δίνω στοιχεία, έχω µπροστά µου
την έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 11 Απριλίου του 2022.
Εδώ µέσα, αγαπητέ µου, κύριε Χατζηδάκη, επειδή ο Πρωθυπουργός έλεγε πάλι χθες «αν έχει, να δούµε κ.λπ.», είναι το πιο
σηµαντικό ινστιτούτο που ασχολείται µε το φυσικό αέριο και το
πετρέλαιο. Πρακτικά του ελληνικού Κοινοβουλίου: Μόνο σε δύο
σηµεία λέει αυτό το Ινστιτούτο, το ΙΕΝΕ, ότι έχουµε 250 δισεκατοµµύρια ευρώ κοιτάσµατα.
Ακούστε το νούµερο εσείς που µε βλέπετε και πεινάτε σήµερα.
Είναι 250 δισεκατοµµύρια ευρώ-δολάρια κοιτάσµατα. Εδώ και
δεκαετίες το έλεγα. Γελούσατε, µε κοροϊδεύατε. Θυµάµαι τον
πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, τον κ. Παπακωνσταντίνου,
του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ -δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί, µια ζωή εξαφανισµένοι είναι- να µε κοροϊδεύει.
Χαµογελάτε, κύριε Χατζηδάκη. Αν δεν κάνω λάθος, µαζί ήµασταν στο Περιστύλιο µε τον κ. Σαχίνη, όταν µε φώναξε ο Παπακωνσταντίνου και µου είπε: «Καλώς τον πετρελαιά, που θα βρει
πετρέλαιο στην Ελλάδα!». Δεν θα πω για τον Πρετεντέρη, που
θα έπινε ένα ποτήρι πετρέλαιο, δεν µιλώ για όλους αυτούς που
κορόιδευαν. Όµως, όλοι σήµερα έρχεστε και µας επιβεβαιώνετε.
Να σας πω τι άλλα λάθη κάνετε, κύριε Χατζηδάκη ή τι ψέµατα
λένε οι Υπουργοί σας στον ελληνικό λαό. Το plan B της Κυβέρνησης για την ενέργεια είναι πραγµατικά κωµικό.
Είναι κωµικό, κύριε Χατζηδάκη. Θα βάλετε, λέει, τάνκερ στη
Ρεβυθούσα, χωρητικότητας εκατόν σαράντα χιλιάδων κυβικών
µέτρων, µόνιµα ελλιµενισµένο για να έχουµε φυσικό αέριο. Η
µέση ηµερήσια κατανάλωση ρωσικού φυσικού αερίου στη χώρα
µας είναι 7,3 εκατοµµύρια κυβικά. Δηλαδή, το ποσοστό αποθηκεύσεως θα είναι 2%. Και λέτε στον ελληνικό λαό ότι έχουµε.
Βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι έχουµε, κύριε Χατζηδάκη, ότι
είµαστε καλυµµένοι. Με 2%; Δεν γίνεται. Μην κοροϊδεύετε τον
κόσµο.
Η άλλη εµµονή σας που πληρώνει ο Έλληνας ακριβά, πανάκριβα από το υστέρηµά του, από τον µισθό του, από τη σύνταξή
του είναι η κατάργηση των λιγνιτών. Επί τρία ολόκληρα χρόνια
σας το έλεγα εγώ εδώ, το είπα και στον Πρωθυπουργό: «Μην
κλείνεις τους λιγνίτες». Τους έκλεισε, έγινε αυτό που λέγαµε «το
εφαλτήριο της αύξησης της τιµής». Δυστυχώς πήγε σε δυσθεώρητα ύψη η τιµή του ρεύµατος και σήµερα αυτό το αποτέλεσµα
της κακής επιλογής της Κυβέρνησης το πληρώνει ο µέσος Έλληνας πολίτης. Γιατί;
Και µάλιστα –αυτό είναι το χειρότερο από όλα- δεν λέει: «Κάναµε λάθος, ανοίγουµε τις λιγνιτικές µονάδες». Πάει στην Κοζάνη, ανοίγει φωτοβολταϊκό πάρκο και εκεί ψιθυριστά λέει ότι θα
ανοίξουµε τις λιγνιτικές µονάδες. Γιατί;
Συνεχίζετε να σπέρνετε ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ασφυξία στο δίκτυο από τις ΑΠΕ. Τα δίκτυα
έχουν κορεστεί, κύριε Χατζηδάκη. Μέσα σε δεκαπέντε µήνες τα
αιτήµατα σύνδεσης έφτασαν στα 19,3 GW. Δηλαδή, ενώ λέει ο
ΑΔΜΗΕ ότι δεν θέλει άλλο ρεύµα από ΑΠΕ –κύριε Χατζηδάκη
µου, είστε κι εσείς λάτρης των ΑΠΕ- ότι δεν µπορεί, γιατί δεν
µπορεί να αποθηκεύσει, εσείς δίνετε κι άλλες άδειες. Αν πάτε
στο Λαύριο τώρα, είναι γεµάτο από ανεµογεννήτριες, έχουν ελλιµενιστεί και περιµένουν µεγάλοι σωλήνες και πυλώνες. Γιατί;
Όλα η µπίζνα είναι; Όλα για να βγάλουν λεφτά οι κολλητοί µας,
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οι πάροχοι κι αυτοί που κάνουν ανεµογεννήτριες;
Ας τα πάµε στον ελληνικό λαό. Δώστε τα δισεκατοµµύρια αυτά
όχι στις ανεµογεννήτριες, αλλά στον φτωχό Έλληνα, σε αυτόν
που πεινάει. Γιατί δεν το κάνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και για να καταλάβετε, κύριε Χατζηδάκη, τι λάθη κάνετε, σας
αναφέρω το εξής: Πήγε ο Πρωθυπουργός στη Φλώρινα και στην
Κοζάνη και εγκαινίασε ένα µέγα φωτοβολταϊκό πάρκο –ο Πρωθυπουργός το εγκαινίασε, τον άνθρωπο τον διασύρουν οι ίδιοι
οι σύµβουλοί του, κύριε Χατζηδάκη- το ξέρετε; Μπράβο. Αυτή η
περιοχή έχει ηλιοφάνεια εκατόν είκοσι µέρες τον χρόνο. Η Φλώρινα έχει θερµοκρασίες µείον 10 και µείον 15 βαθµούς, έχει ηλιοφάνεια εκατόν είκοσι µέρες και µέγιστη θερµοκρασία 24
βαθµούς! Πώς, γιατί το κάνατε; Για πείτε µου εσείς.
Θα σας πω εγώ, γιατί η επιδότηση εκεί είναι 90%. Αντί να πάτε
κάπου στην Πελοπόννησο –σας λέω εγώ κάποια σηµεία, έτσι;κάπου που να έχει και ήλιο, εσείς καταστρέφετε χιλιάδες στρέµµατα γης στην Κοζάνη. Αντί να επιδοτείτε, λοιπόν, τα φωτοβολταϊκά, επιδοτείστε την παραγωγή πλούτου, τον αγρότη και τον
κτηνοτρόφο.
Κι εδώ θα σας το πω, για να το καταλάβετε. Κάνετε κι άλλο
λάθος. Σας καταθέσαµε πλήρη µελέτη, κύριε Χατζηδάκη. Κάθισαν δέκα εµπειρογνώµονες δικοί µας µαζί µε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη και έκαναν προµελέτη –χωρίς να δώσετε ούτε ένα ευρώ
εσείς, εµείς πληρώσαµε, η Ελληνική Λύση, όπως κάνουµε σε
όλες τις µελέτες µας- για τη δηµιουργία πυρηνικού εργοστασίου.
Η Βρετανία κάνει σχέδια για κατασκευή επτά νέων πυρηνικών εργοστασίων και η Γερµανία για άλλα τρία. Σας το καταθέσαµε. Τίποτα! Κανείς δεν µιλάει.
Επίσης, κύριε Χατζηδάκη, κάνατε λάθος µε τον EastMed. Κύριε
Χατζηδάκη, ο µοναδικός αγωγός αντιρωσικών συµφερόντων
είναι ο EastMed. Εµείς πολεµάµε για να γίνει ο EastMed και η
Νέα Δηµοκρατία πολεµάει για να µη γίνει ο EastMed, µαζί µε τον
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Σας τα λέω µε πολύ απλά λόγια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και βέβαια, εµείς δεν είµαστε επικριτικοί, πρέπει να κάνουµε
και προτάσεις. Πώς µπορεί, λοιπόν, µία Κυβέρνηση να λειτουργήσει τώρα; Είναι αργά, όµως πρέπει τώρα! Μειώστε τον ΦΠΑ
σε είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή, ενέργεια και αγροτικά εφόδια,
ώστε να µην αισχροκερδεί το δηµόσιο, δυστυχώς. Ποιος αισχροκερδεί µε τον ΦΠΑ; Το δηµόσιο, γιατί έχει έσοδα. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Επίσης, ακούστε. Μειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές, για να
αυξηθούν πραγµατικά τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, χωρίς
όµως να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις και να πάµε σε απολύσεις
των εργαζοµένων.
Και εδώ είναι η µεγάλη λύση και όποιος θέλει, κύριε Χατζηδάκη, το κάνει. Το είπα σήµερα το πρωί στην ΕΡΤ. Καταργήστε
τον ΕΤΜΕΑΡ που τον παίρνουν έξι οικογένειες από τη ΔΕΗ µέσα
από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. Είναι 800 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Να γίνει αναστολή για δύο έτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, κλείστε τις ανεξάρτητες αρχές των τεµπέληδων που
δίνουµε 600 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, για να βολεύετε δύο χιλιάδες τριακόσιους ανθρώπους δικούς σας, πραιτοριανούς και
να παίρνουν πέντε και έξι χιλιάρικα τον µήνα. Αναστολή στα 800
εκατοµµύρια από τον ΕΤΜΕΑΡ και στα 600 εκατοµµύρια από τις
ανεξάρτητες αρχές επί δύο έτη, είναι 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ
ανά έτος, άρα 2,8 δισεκατοµµύρια να πάρει ο Έλληνας συνταξιούχος, ο µισθωτός, ο υπάλληλος, ο ανάπηρος και αυτός που δικαιούται χρήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, κάντε ό,τι έκανε και ο Ντράγκι, ο οποίος είναι από τους
ανθρώπους που συµπαθείτε πολύ εκεί στη Νέα Δηµοκρατία ως
τραπεζίτης, γνωστός άνθρωπος της Γερµανίας. Ελέγξτε την
ενεργειακή αγορά! Καταργήστε το χρηµατιστήριο αξιών!
Κύριε Χατζηδάκη, πριν έναν µήνα έγινε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πόση είναι η αξία των ορυκτών στη χώρα µας;
Το ανέφεραν πανεπιστηµιακοί καθηγητές, ψάξτε στα Πρακτικά,
το κατέθεσα πριν λίγο καιρό. Στη µάνα ελληνική γη υπάρχουν
αποθηκευµένα 2,4 τρισεκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχουν 2,4 τρισε-
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κατοµµύρια σε ορυκτά! Το ανέφεραν στο συνέδριο ο Καθηγητής
κ. Φιλιππάκης και άλλοι είκοσι επτά από αµερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.
Τι πράξατε εδώ και δεκαετίες; Μηδέν! Μηδέν! Δυστυχώς όλη
αυτή η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και της Νέας Δηµοκρατίας –θα το πω ωµά- έχει ονοµατεπώνυµο: Λέγεται Νέα Δηµοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Είστε
ίδιοι σε όλα, ακόµα και στις αποτυχίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θέλω να κάνω µια ερώτηση στον Υπουργό τώρα και να µου
απαντήσει.
Κύριε Υπουργέ, γράφτηκε στον Τύπο και δεν ξέρω αν ισχύει,
ρωτάω τώρα εγώ. Στο Υπουργείο Εργασίας βγάλατε την υποδιευθύντρια; Έτσι µου λένε, ότι η υποδιευθύντρια στο Υπουργείο
Εργασίας που διαχειρίζεται το 1,8 δισεκατοµµύρια από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών, έχει βγει και µπαίνει ένας –λέει- που
είναι από τον κ. Βενιζέλο, Πασοκοκινάλ. Όχι, εάν δεν το ξέρετε
εσείς, ψάξτε το λιγάκι. Πώς βγήκε αυτή; Ποιος την έβγαλε την
υποδιευθύντρια; Ισχύει αυτή η είδηση; Γράφεται σήµερα στον
Τύπο. Να µας απαντήσετε κι εγώ θα το ακούσω. Γιατί, αν βγάζετε
τους δικούς σας τους νεοδηµοκράτες, για να βάζετε του ΚΙΝΑΛ,
του Βενιζέλου, ε, ορίστε ακόµη µια απόδειξη –πέραν όσων λέγαµε- ότι θα συγκυβερνήσετε. Θα κάνετε την ανάγκη φιλότιµο,
θα σφίξετε τα δόντια και θα συγκυβερνήσετε όλοι µεταξύ σας.
Και φαίνεται.
Κι εδώ θα ήθελα να πω κάτι, επειδή προανέφερα τα της Ρωσίας. Κύριε Χατζηδάκη µου, η Δύση, πραγµατικά, όπως την εννοείτε εσείς, δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που εννοούµε εµείς,
δηλαδή τη Δύση του ανθρωπισµού, της αλληλεγγύης, του διαφωτισµού. Η Δύση του ανθρώπου που βοηθάει ο ένας τον άλλο,
δεν υπάρχει, δεν υφίσταται.
Η Δύση δεν ενδιαφέρεται για τους χριστιανούς. Έγινε σφαγή
από τους Αζερµπαϊτζανούς στους Αρµενίους. Δεν άνοιξε ρουθούνι! Ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών,
κανένας δεν µίλησε. Οι Δυτικοί δεν δείχνουν τόσο ζήλο όταν
σφάζονται οι χριστιανοί. Όταν όµως συµβαίνει κάτι άλλο που βολεύει στα δικά τους συµφέροντα, προστρέχουν. Ο ψευτοευρωπαϊσµός µεταλλάχθηκε στην Ελλάδα σε µπλοκ εξουσίας. Για
εµάς δεν υπάρχει ψευτοευρωπαϊσµός, υπάρχει Ελληνισµός και
Ευρώπη. Δεν υπάρχει ψευτοευρωπαϊσµός, τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν θα πω για τον Αζοφίτη που χειροκροτήσατε, η ιστορία το
έγραψε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΙΝΑΛ. Χειροκροτήσατε τους ναζί των ταγµάτων Αζόφ. Η µεγαλύτερη ύβρις στον Ναό της Δηµοκρατία είναι η ώρα που έβλεπα
νεοδηµοκράτες Βουλευτές, κιναλίτες και συριζαίους να χειροκροτούν τους ναζί. Είναι ντροπή και αίσχος αυτό που έγινε. Και
µάλιστα, αυτός που λέγατε, κύριε Χατζηδάκη, µε ενηµέρωσαν
ότι δεν ήταν και Έλληνας. Γεωργιανός µισθοφόρος ήταν. Αυτόν
χειροκροτήσατε.
Και να πω και το εξής, για να κλείσω σε λίγο. Όλοι εσείς εδώ
–κι εγώ µαζί σας, κύριε Δαβάκη- χειροκροτούµε τον ελληνικό λαό
της Ουκρανίας που αµύνεται υπέρ πίστεως. Και πρέπει να το κάνουµε όλοι. Ένας λαός που αµύνεται, είναι ο αδύναµος λαός και
οι Έλληνες έχουν µάθει να στηρίζουν τους αδυνάµους. Αληθές.
Όµως, η λογική σας ότι η Ουκρανία µπορεί να αµύνεται έναντι
της εισβολής της Ρωσίας, αλλά η Ελλάς πρέπει να συρθεί σε διάλογο µε την Τουρκία, για να µην υπάρξει πόλεµος, δεν είναι ελληνοπρεπής λογική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Το λέω µε πόνο ψυχής, γιατί οι Τούρκοι διεκδικούν νησιά. Διεκδικούν την Κύπρο, διεκδικούν νησιά, διεκδικούν κοµµάτια εδάφους. Εκεί να µην αµυνθούµε; Γιατί πρέπει να πάµε σε διάλογο
και να συρθούµε;
Είναι ερωτήσεις που χρειάζονται απαντήσεις, διότι και χθες είδαµε τι έγινε στο Αιγαίο µε τους Τούρκους, παρά τα όσα φιλότιµα επιχειρεί ο Πρωθυπουργός σε σχέση µε τη διπλωµατία και
την κουβέντα µε τον Τούρκο. Τι κουβέντα να κάνουµε µε τον
Τούρκο που ουδέποτε η Τουρκία εφήρµοσε τα συµφωνηθέντα.
Ποτέ!
Κύριε Χατζηδάκη, µε όλα αυτά που σας είπα –και πολλά άλλα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα πω σε λίγο, θέλω ένα δευτερόλεπτο ακόµα- θα φάτε στις
εκλογές µια εκλογική ρήτρα αναπροσαρµογής που θα είναι όλη
δικιά σας. Θα φάτε µια ρήτρα αναπροσαρµογής που θα είναι όλη
δικιά σας, κύριε Χατζηδάκη, αλλά θα είναι προς τα κάτω, δεν θα
είναι προς τα πάνω. Αυτή θα είναι η ρήτρα αναπροσαρµογής και
θα είναι όλη δικιά σας.
Και για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά η δική µας, εµείς
τα βάζουµε µε ένα κράτος. Τιµούµε ένα κράτος, κύριε Χατζηδάκη, το Ισραήλ. Το Ισραήλ στον πρωτογενή του τοµέα, στην
εθνική του άµυνα και στην κοινωνική του αλληλεγγύη είναι σωστά
δοµηµένο.
Η Ελληνική Λύση δεσµεύεται ότι η Ελλάδα θα γίνει Ισραήλ σε
επίπεδο οργάνωσης και δοµών εξουσίας, είτε το θέλουν είτε δεν
το θέλουν κάποιοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όταν βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ, κύριε Χατζηδάκη, για τις
δηλώσεις της Νούλαντ και λέει: «Τιµώ την κ. Νούλαντ, αλλά το
ποιος θα κάνει τους αγωγούς είναι υπόθεση δική µας» -για τον
αγωγό EastMed αναφερόταν ο πρέσβης- και από τη δική µας
πλευρά υπάρχει σιωπή, δεν υπάρχει µία δήλωση, ούτε καν µία
κίνηση, σηµαίνει κάτι, ότι το Ισραήλ, οι Υπουργοί τους, οι Πρόεδροί τους, οι Πρωθυπουργοί τους τιµούν την εθνική τους κυριαρχία, ενώ η Ελλάς διαπραγµατεύεται την εθνική της
κυριαρχία.
Άκουσα και έναν Υπουργό και δεν µπορώ να καταλάβω πώς οι
νεοδηµοκράτες Βουλευτές, κύριε Χατζηδάκη, τιµούν τέτοια
λόγια. Άκουσα Υπουργό δικό σας να λέει ότι είναι ντροπή να αγοράζουµε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και εγώ αναρωτιέµαι: Είναι
ντροπή να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία; Τζάµπα το
παίρνεις; Πρώτον, το πληρώνεις. Δεύτερον, δεν είναι ντροπή να
παίρνεις αρβύλες και λάστιχα για τον Στρατό από την Τουρκία;
Μα, είµαστε µε τα καλά µας; Να το λέει Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας; Δεν είναι ανήθικο αυτό; Πόσο ηθικό είναι να αγοράζεις από την Τουρκία, να δίνεις όπλα στην Τουρκία µε τα χρήµατά
σου, όταν το χρειάζεσαι το φυσικό αέριο; Γιατί δεν µας είπε ο
Υπουργός πώς θα καλυφθεί το φυσικό αέριο. Να σας πω εγώ,
κύριε Χατζηδάκη. Θα πληρώνουµε τέσσερις φορές επάνω το
αµερικανικό. Για να οικονοµούν οι Αµερικανοί, πρέπει εµείς να
φτωχύνουµε έτι περαιτέρω.
Πάµε και σε αυτό για το οποίο προειδοποιούσαµε, κύριε Χατζηδάκη. Νοµίζω ότι δεν ήσασταν εδώ τότε, ο Πρωθυπουργός
ήταν πάντως. Πρωτογενής τοµέας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα,
για να παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται στην καθηµερινότητα και στις συνθήκες της σηµερινής εποχής; Πρωτοποριακός µηχανολογικός εξοπλισµός,
χωρίς να πληρώνει ο αγρότης ΦΠΑ για να πάρει τα µηχανήµατα
αυτά. Γιατί ο Γερµανός ανταγωνιστής του, ο Ιταλός και οι υπόλοιποι έχουν και καλύτερες τιµές και µικρότερο ΦΠΑ. Πλήρως
αυτοµατοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, εφαρµογές σύγχρονης ροµποτικής τεχνολογίας. Τι λέω τώρα εγώ; Εδώ, ρε παιδιά,
τεύτλα δεν παράγουµε και ζάχαρη εισάγουµε. Εσείς, κύριε Χατζηδάκη, εσείς στη Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ κλείσατε τη ζάχαρη, τα εργοστάσια ζαχάρεως, όχι γιατί έτσι απλά «έµπαιναν»
µέσα. Γιατί «έµπαιναν» µέσα για ποιο λόγο; Γιατί βάζατε κάτι αποτυχηµένους Βουλευτές σας διευθύνοντες συµβούλους και «έβαζαν» µέσα την εταιρεία µε υπέρογκους µισθούς. Αντί να
καταγγείλετε αυτό, εσείς επειδή πονούσε το δόντι κόψατε το κεφάλι. Κλείσατε τις εταιρείες και τώρα κάνουµε εισαγωγή ζάχαρης εµείς που κάναµε εξαγωγές! Καταλαβαίνετε, κύριε
Χατζηδάκη, τι ζηµιά κάνατε στην ελληνική οικονοµία; Μακεδονία
και Θράκη είχαν πέντε εργοστάσια και εξαγωγικές µονάδες.
Βγαίνει τώρα άλλος Υπουργός και µου λέει: «Είναι προτεραιότητα της Νέας Δηµοκρατίας ο πρωτογενής τοµέας». Είναι να
γελάς! Είναι να πέφτεις και να κλαις από τα γέλια, όταν µέσα από
τα 40 τόσα δισεκατοµµύρια δώσατε 150 εκατοµµύρια. Κάπου
τόσο είναι, 150 εκατοµµύρια.
Τι λέει η Ελληνική Λύση, κύριε Χατζηδάκη; Για να καταλάβετε,
εδώ είναι η διαφορά µας. Λέµε, από τώρα σχεδιάστε τα εννιακόσιες χιλιάδες στρέµµατα στη Θεσσαλία που είναι ακαλλιέργητα
να µη µείνει ούτε ένα εκατοστό γης χωρίς σπορά. Σπορά παντού!
Να σπείρουµε σιτάρι, καλαµπόκι, φακές, έρχεται κρίση και πείνα.
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Το λέµε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διακόσιες πενήντα χιλιάδες
τόνοι σιταριού, το 30% που χρειάζεται η Ελλάδα, το εισάγει από
την Ουκρανία και τη Ρωσία. Το καταλαβαίνουµε αυτό; Η Ελλάς
έχει 10% ικανότητα αυτάρκειας στο σιτάρι, που κάποτε κάναµε
εξαγωγές!
Άρα, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουµε επιτέλους ένα νέο παραγωγικό µοντέλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Χατζηδάκη, το µετέφερα και στον Πρωθυπουργό, αλλά
σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ξαναπείτε. Προειδοποιούµε για
το καλοκαίρι. Αεροσκάφη πυροσβεστικά δεν πήρατε. Τα ρωσικά
Μπέριεφ δεν µπορούµε να τα πάρουµε πλέον, είµαστε χώρα εχθρική µε τη Ρωσία. Θα καεί η Ελλάδα! Προειδοποιούµε εδώ, κρατήστε το βίντεο, ότι η Κυβέρνηση εκούσια ή µάλλον θα πω
ακούσια –εκούσια, γιατί δεν αγόρασε αεροπλάνα- έκανε εχθρό
τη Ρωσία, δεν θα µπορούµε να σβήσουµε, να έχουµε δυνάµεις
αεροσκαφών πάνω από τις φωτιές. Προειδοποιούµε από τώρα,
τα λέµε από τώρα, µπας και προλάβετε.
Και πώς αποδεικνύεται η ηθική χρεοκοπία της Νέας Δηµοκρατίας; Διάγγελµα του Πρωθυπουργού το καλοκαίρι όταν είχαµε
τις πυρκαγιές. Ο Βασίλειος Φιλώρας πήγε και βοήθησε στις πυρκαγιές ο άνθρωπος. Έπαιξε µε τη ζωή του, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Πέθανε την ώρα της πυρκαγιάς. Ο Πρωθυπουργός
εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο τιµητική σύνταξη στην οικογένεια. Μέχρι σήµερα, έναν χρόνο µετά, δεν έχει πάρει ούτε
ένα ευρώ. Εκθέτετε τον Πρωθυπουργό της χώρας εσείς οι σύµβουλοί του, αλλά και ο ίδιος γιατί δεν ψάχνει να δει τι συµβαίνει
και έτσι είστε Κυβέρνηση του φαίνεσθαι και όχι του είναι.
Ο Φιλώρας έπεσε για την πατρίδα, για να σβήσει φωτιές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά τιµή και δόξα σε τέτοιους
ανθρώπους! Και είναι ντροπή για όλους να µη γίνεται αυτό που
είπατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κλείνοντας, θα πω το εξής: Επιτέλους, αποφασίστε τι Κυβέρνηση είστε. Τα 100 ευρώ προστίµων πρέπει να τα πληρώσουν;
Αφού ήρατε τα µέτρα, τα πήρατε πίσω πλέον. Διαγράψτε όλα τα
πρόστιµα των Ελλήνων συνταξιούχων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Προσλάβετε τους Έλληνες υγειονοµικούς, που είναι απεργοί
πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας και τρέµει το φυλλοκάρδι
µου µην πεθάνει κανένας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι ντροπή αυτά τα πράγµατα που γίνονται.
Και επίσης, για εµάς -και να το ξεκαθαρίσουµε εδώ, κύριε Χατζηδάκη-, δεν µπορεί να υπάρξει τέτοια ενωµένη Ευρώπη. Είναι
µια Ευρώπη στη Δύση, είναι µια Ευρώπη ουρά των Αµερικανών,
είναι µια Ευρώπη που υπηρετεί τους Αµερικανούς και όχι τους
Ευρωπαίους πολίτες. Πώς µπορούµε να προχωρήσουµε στην πολυπόθητη οµοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, όταν η εθνική συνείδηση των κρατών παραµένει ισχυρή και κυρίως τα συµφέροντα
των Αµερικανών ποδηγετούν την ελεύθερη βούληση των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως;
Θα πω κάτι ακόµα και κλείνω εδώ. Εάν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Νέα
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Δηµοκρατία, εάν αυτά τα κόµµατα ήταν τόσο δραστήρια για τα
ελληνοτουρκικά όσο για την Ουκρανία, η Ελλάδα σήµερα θα είχε
τα σύνορα του Βυζαντίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα είχαµε Βυζάντιο, εάν ήσασταν τόσο αγαπησιάρηδες µε την
Ελλάδα και την εθνική της κυριαρχία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµείς, ως Ελληνική Λύση, αγωνιζόµαστε για την ελευθερία των
Ελλήνων, εσείς για την υποταγή τους. Εµείς για την ελευθερία
της Ελλάδος, για την ελευθερία του έθνους, εσείς δεν ξέρω. Ξέρουµε, όµως, κάτι, η Μεγάλη Ιδέα δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µια στιγµή µε ένα µόνο άλµα, αλλά είναι µια ανηφόρα,
ένα βουνό, µια κοπιαστική πορεία, θέλει µόχθο, αγώνα, θέλει
προσπάθεια, που µπορεί να διαρκέσει και δύο και τρία και πέντε
και δέκα και είκοσι χρόνια. Εάν δεν µπορούµε να φτάσουµε κάποτε στο τέρµα, ως Ελληνική Λύση λέµε ότι αυτό δεν σηµαίνει
ότι θα παραιτηθούµε, θα πέσουµε, θα σηκωθούµε όρθιοι. Είµαστε υποχρεωµένοι να προχωράµε προς τα εµπρός, για να φτάσουµε στην κορυφή. Ο δρόµος τον οποίο χάραξε η Ελλάδα για
την ιστορία της είναι ο δρόµος της Ελληνικής Λύσης, είναι ο αγώνας για την ελευθερία και τη δηµοκρατία. Αυτόν τον δρόµο, τον
δύσκολο δρόµο θα τον πορευτούµε εµείς στην Ελληνική Λύση
µε τα εκατοµµύρια των Ελλήνων, για να ξανακάνουµε τους Έλληνες και την Ελλάδα περήφανη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συνάδελφων Βουλευτών κυρίων Ιωάννη Βρούτση και Παύλου Πολάκη.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Ιωάννη Βρούτση εψήφισαν συνολικά 263 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισε 1 Βουλευτής.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 262 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Παύλου Πολάκη εψήφισαν συνολικά 260 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 101 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:

11746

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11747

11748

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11749

11750

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11751

11752

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11753

11754

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11755

11756

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11757

11758

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11759

11760

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επανερχόµαστε επί του νοµοσχεδίου και στον κατάλογο των οµιλητών µε επόµενο τον κ. Ηγουµενίδη Νικόλαο από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Κεγκέρογλου από το
Κίνηµα Αλλαγής. Εννοείται ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
µπορούν ενδιάµεσα να παρεµβαίνουν ανά τρεις-τέσσερις οµιλητές.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορώ να κατανοήσω, να αντιληφθώ την προσπάθεια ορισµένων να αντιµετωπίσουν το κόµµα
µας προσπαθώντας να µας προσάψουν διάφορα και όχι κρίνοντας τις θέσεις µας, αλλά το τι θα θέλατε να κάνουµε. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα ήθελα να πω απλώς, κύριε Βελόπουλε,
ότι κανένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας Βουλευτής της Αριστεράς δεν χειροκρότησε τους ναζί.
Ας έρθουµε στο θέµα µας. Ο κ. Μητσοτάκης, οι Υπουργοί του
και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µαζί µε το σύνολο του
επικοινωνιακού επιτελείου της, προσπαθούν να πείσουν για ένα
πράγµα: Μας βρήκαν δυσκολίες, αλλά τι να κάνουµε, ό,τι µπορούµε κάνουµε. Ωστόσο, εάν δούµε πλευρές της καθηµερινότητας που βιώνουµε όλοι µας, θα δούµε ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας ούτε µπορεί ούτε είναι στις προθέσεις της να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες που ζούµε σε όφελος της κοινωνίας.
Ας πάρουµε το µέτωπο της πανδηµίας. Και δεν θα σταθώ στις
πλευρές, στις ψηφίδες της µεγάλης εικόνας, τη µείωση του προϋπολογισµού, την πρόσφατη παρέµβαση µε την οποία δηµιουργεί η Κυβέρνηση δυσκολία στη συνταγογράφηση για τους
ανασφάλιστους συµπολίτες µας, στη µη ένταξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας κ.λπ..
Το θέµα είναι ότι η ιδεοληπτική εµµονή της Νέας Δηµοκρατίας
στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τοµέα και
η επακόλουθη εµπορευµατοποίηση της υγείας δηµιουργεί προβλήµατα, αποκλείει τους οικονοµικά ασθενέστερους, αυτούς δηλαδή που πραγµατικά έχουν ανάγκη από την πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας. Ας µην έχουµε αυταπάτες. Η ισχυροποιηµένη
από την εµπειρία της πανδηµίας κοινωνική απαίτηση για ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας δεν ταιριάζει, δεν συµβαδίζει µε τις ιδεολογικές αφετηρίες, µε το πρόγραµµα αλλά και
τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δηµοκρατίας.
Να έρθουµε στο µέτωπο της ακρίβειας. Πολλά έχουµε πει
µέχρι σήµερα και πολλά θα πούµε και από τώρα και έπειτα. Αλήθεια, τι περιµένει ο κ. Γεωργιάδης; Διερωτώµαι. Τι εξετάζει ακόµα
και δεν µειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής; Πόσο θα
παρακολουθεί θεατής τα µονοπώλια του χώρου, τις πολυεθνικές
του χώρου να κερδοσκοπούν αισχρά εις βάρος των Ελλήνων εργαζοµένων;
Στο µέτωπο της εργασίας ακόµα εξετάζετε, κύριε Χατζηδάκη,
την αύξηση του κατώτατου µισθού; Είναι δυνατόν την ώρα που
βουλιάζουν τα νοικοκυριά να µην παίρνετε καµµία πρωτοβουλία;
Ένα είναι το συµπέρασµα: Τα συµφέροντα των πολυεθνικών
τα οποία µε την πολιτική σας υπηρετείτε δεν συµβαδίζουν, δεν
ταιριάζουν µε τα συµφέροντα των νοικοκυριών και των εργαζοµένων που σήµερα περισσότερο από ποτέ απαιτούν στήριξη.
Και µέσα σε όλα αυτά έρχεται το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα. Πέρα από το ότι θα µπορούσε να ενταχθεί στα πιο σύντοµα ανέκδοτα «κράτος της Δεξιάς και προστασία των ανέργων»,
είπαµε αρκετά πράγµατα και στις επιτροπές και θα µιλήσουν οι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια απ’ όσα γνωρίζω.
Θα ήθελα να σταθώ σε δύο πλευρές. Πρώτον, πατάτε σε
υπαρκτά προβλήµατα που υπάρχουν, προβλήµατα, όµως, που
δηµιούργησε η πολιτική σας. Μιλάτε για µαύρη εργασία. Αλήθεια, ποιος την ανέχθηκε; Ποιος την προωθεί; Ποιος την εκθρέφει; Μιλάτε για υποδηλωµένη εργασία. Αλήθεια, ποιος ανέχεται
την υποδηλωµένη εργασία; Όλο αυτό το σύστηµα που τελικά
οδηγεί σε υποδουλωµένη εργασία ποιος το προωθεί; Η πολιτική
σας το δηµιούργησε. Αυτό είναι το πρώτο βήµα. Πατάτε σε προβλήµατα που εσείς µε την πολιτική σας δηµιουργείτε. Δεύτερο
βήµα η απαξίωση του θεσµού. Τρίτο θέµα το γκρέµισµά του.
Και το πιο σκανδαλώδες απ’ όλα είναι ότι έρχεστε να µιλήσετε
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δήθεν για µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό στην Ελλάδα, δηλαδή στη χώρα που παρέχει τη χαµηλότερη εισοδηµατική στήριξη και προστασία στους ανέργους µεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι µόνο αυτό, αλλά και µία σειρά
µέτρα που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για αναβάθµιση του κύρους του ΟΑΕΔ
ως δηµόσιος φορέας απασχόλησης του εργατικού δυναµικού και
ανάπτυξη του µηχανισµού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας, ακόµα και αυτά έρχεστε να τα διαλύσετε.
Δύο πλευρές. Οι εργαζόµενοι στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης και τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες. Υπάρχει κοινωνική απαίτηση να γίνουν οι
δοµές δηµιουργικής απασχόλησης δηµοτικές υπηρεσίες. Κωφεύετε σε αυτό το αίτηµα.
Σε µερικές περιοχές της χώρας έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Τώρα βρήκατε να βάλετε άλλα κριτήρια για τους αρχαιοφύλακες. Δεν είναι ότι απλά αδιαφορείτε για δύο συγκεκριµένες
οµάδες εργαζοµένων. Το θέµα και το πρόβληµα για το οποίο σας
εγκαλούµε είναι ότι υποτάσσετε τα συµφέροντα των εργαζοµένων στην δηµιουργία ενός κοµµατικού ρουσφετολογικού κράτους των δικών σας παιδιών. Εν πάση περιπτώσει, µε τη στάση
σας πραγµατικά διαλύετε και τις τελευταίες αυταπάτες σε όλους
ακόµα ενδεχόµενα έχουν.
Και πέρα από όλα αυτά, τα στοιχεία της πολιτικής σας που
µαυρίζουν την καθηµερινότητά µας, υπάρχει και κάτι άλλο. Την
προηγούµενη εβδοµάδα στην πανεργατική απεργία φάνηκε ένα
µέτωπο κοινωνικών και προοδευτικών δυνάµεων, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, που έδειξε µε τη συµµετοχή του στην
απεργία ότι είναι έτοιµο να βγει µπροστά. Να ξέρετε ότι η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσουµε µε τους εργαζόµενους, µε
αυτό το µέτωπο, θα υπερασπιστούµε τα εισοδήµατα των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων στη χώρα µας.
Και µάλιστα, αν το θέλετε, όχι µόνο αυτό. Στην αναµέτρησή µας
µε την πολιτική της Δεξιάς να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουµε.
Θα χτίσουµε τη νέα Ελλάδα σε στέρεες βάσεις σε όφελος των
πολλών, σε όφελος της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ηγουµενίδη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
Μετά τον κ. Κεγκέρογλου θα πάρει τον λόγο ο κ. Ιωάννης
Δελής µε την επιφύλαξη, µήπως έρθει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την πανδηµία και τον πόλεµο
στην Ουκρανία οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες
άλλαξαν διεθνώς. Αναδείχθηκε µε δραµατικό τρόπο η αξία του
κοινωνικού κράτους και η ανάγκη να επανέλθει ο άνθρωπος στο
επίκεντρο των πολιτικών σε ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο µε νέες
προτεραιότητες, µε ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό µοντέλο.
Σήµερα οι επιλογές της Κυβέρνησης στη χώρα µας δεν απαντούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις της εποχής και ούτε βέβαια
στις ανάγκες των πολιτών. Με τις µεταρρυθµίσεις στο εργασιακό, το ασφαλιστικό, τις αναποτελεσµατικές ρυθµίσεις στην
υγεία και την παιδεία και τις σκοπιµότητες στις επιλογές υπέρ
των λίγων προκαλείται ανασφάλεια στους πολίτες και διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Η υποβάθµιση της εργασίας και η
έλλειψη κοινωνικής προστασίας και µάλιστα σε µία περίοδο επέλασης της ακρίβειας είναι πισωγύρισµα και δεν είναι µετάβαση
στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση που αφορά πλέον τους
λίγους.
Αντί να ολοκληρώσει η Κυβέρνηση τη µετέωρη µεταρρύθµιση
του ΕΦΚΑ µε οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση και να επιταχύνει την έκδοση των καθυστερηµένων συντάξεων µε ψηφιακή
τεχνολογία, µετά τα µπρος-πίσω, επέλεξε να δώσει την εύκολη
έκδοση των µονοταµειακών συντάξεων σε ιδιώτες, δικηγόρους
και λογιστές και των δύσκολων διαδοχικών συντάξεων πολλών
ταµείων στον υποστελεχωµένο ΕΦΚΑ. Όµως και αυτό απέτυχε
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και η δέσµευση της Κυβέρνησης για έκδοση των συντάξεων
µέχρι το καλοκαίρι αναβάλλεται για του χρόνου το καλοκαίρι µε
τη δέσµευση να έχει και τον χρόνο των εκλογών στο επίκεντρο.
Η τροπολογία που κατατέθηκε για την απονοµή σύνταξης µε
υπεύθυνη δήλωση από τη µία είναι η απόλυτη παραδοχή της
αποτυχίας και του κ. Χατζηδάκη µετά τον κ. Βρούτση και τον κ.
Κατρούγκαλο και από την άλλη είναι η αποθέωση της πελατειακής αντίληψης να δώσουν εν όψει εκλογών όπως-όπως συντάξεις µε υπεύθυνη δήλωση, µε τον κίνδυνο να ζητούνται µετά πίσω
µετά τις εκλογές εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Πείτε µας όµως, κύριε Υπουργέ, γιατί τη δυνατότητα εξαγοράς
ενσήµων έως δύο ετών σε περίπτωση λάθους µε τη fast track διαδικασία δεν τη δίνετε στην περίπτωση που πάµε µε κανονική διαδικασία µέσω ΕΦΚΑ και εκκρεµούν πραγµατικά χιλιάδες
συντάξεις ακόµα και για λίγα ένσηµα. Και εδώ δίνει δυνατότητα
εξαγοράς µέχρι δύο έτη.
Όµως, δεν είναι η µοναδική µεταρρύθµιση - ρύθµιση αλά καρτ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε τη 1274 τροπολογία που µας κατέθεσε παρατείνει τους συµβασιούχους των δήµων στις πυρόπληκτες περιοχές –και καλώς- αλλά όχι στις σεισµόπληκτες
περιοχές ούτε της Κρήτης, ούτε της Θεσσαλίας ούτε της Σάµου,
που λήγουν στις 27 Μαΐου. Με το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση µάς
γυρνάει πίσω στο θέµα του διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους και εµποδίζει τη συνδιαµόρφωση των κοινωνικών πολιτικών.
Αντί να αναβαθµίσει τον ΟΑΕΔ, ώστε να µπορεί µε τη συνεκτική σύµπραξη των κοινωνικών εταίρων να ανταποκριθεί στη δύσκολη αποστολή του, τον µετατρέπει σε υπηρεσία δηµόσια κατά
τον τίτλο της. Αλλά αυτό είναι φάρσα.
Είναι φάρσα η λέξη «δηµόσια» στον τίτλο, όταν νονός είναι ο
µετρ των ιδιωτικοποιήσεων, χωρίς ίχνος διασφάλισης του δηµόσιου συµφέροντος. Τον µετατρέπει σε ένα γραφειοκρατικό µόρφωµα µε τρεις υποδιοικητές και εκατόν πενήντα µετακλητούς,
ενισχυµένες αρµοδιότητες του διοικητή, µε παρίες τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων που βάζουν και
τα χρήµατα και βέβαια, χωρίς εκπροσώπηση εργαζοµένων στον
ΟΑΕΔ, επ’ ουδενί της ΕΣΑΜΕΑ. Ούτε καν τη λαµβάνει υπ’ όψιν
του.
Καταργεί την αυτοτέλεια των επιµέρους λογαριασµών κοινωνικής πολιτικής, που διασφάλιζε ότι οι οικονοµικοί πόροι θα αξιοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του κάθε
λογαριασµού. Όλες οι εισφορές, µαζί µε τα αποθεµατικά, πάνε
σε κοινό κουβά, τη ΔΥΠΑ. Εργαζόµενοι και επιχειρήσεις, δηλαδή,
µπορούν να καταβάλουν εισφορές, παραδείγµατος χάριν για επιδόµατα και κατάρτιση, και τα χρήµατα να πηγαίνουν για την κάλυψη ταµειακών ελλειµµάτων.
Επιπλέον, αλλάζει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της πολιτικής
του ΟΑΕΔ για τους ανέργους, µε βάση τις εισφορές και τον µετατρέπει σε προνοιακό, µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτό αφορά και το επίδοµα αλλά και τις παροχές. Στους
ανέργους, παραδείγµατος χάριν, οι οποίοι έχουν ασφαλιστική
ικανότητα µέχρι να µπουν στη φάση του µακροχρονίως ανέργου,
λόγω των εισφορών που έχουν καταβάλλει ως εργαζόµενοι και
των εισφορών που έχουν καταβάλλει στον ΟΑΕΔ ειδικά για την
κάλυψη της ασφαλιστικής ικανότητας, τους λέει ο κ. Χατζηδάκης: «Από τώρα και στο εξής θα θεωρήστε άποροι ανασφάλιστοι». Και η ειρωνεία είναι ότι θεωρεί άπορους ανασφάλιστους,
ενώ τους κόβει από το δικαίωµά τους, που είναι ανταποδοτικό
για την ασφαλιστική ικανότητα, λόγω υψηλού εισοδήµατος.
Η προνοιακή πολιτική, κύριε Χατζηδάκη, αφορά όσους δεν
έχουν καταβάλλει εισφορές: Τους αδύναµους της ακραίας φτώχειας, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους άστεγους, τους
άπορους και γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ, όχι από τον ΕΦΚΑ, όχι από
τον ΟΑΕΔ, µε χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού ή ευρωπαϊκά, όπως το Ταµείο Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους.
Αντί να προχωρήσετε σε µια διεύρυνση των προγραµµάτων εργασίας -από τις εκατό λάθος, έχετε και µία ρύθµιση που είναι στη
σωστή κατεύθυνση-, αντί να δείτε προγράµµατα για τους νέους,
για τους µακροχρόνια ανέργους, απαξιώνετε ακόµα και το επίδοµα ανεργίας και µάλιστα, σε µια περίοδο ακρίβειας.
Στο θέµα της στεγαστικής πολιτικής, τριάντα δύο µήνες τώρα
η Κυβέρνηση αδρανεί πλήρως. Στο Ταµείο Ανάκαµψης των 32 δι-
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σεκατοµµυρίων ευρώ, συµπεριέλαβε πρόγραµµα παρωδία για
ανακαίνιση εκατό διαµερισµάτων. Δεν αξιοποίησε τον Λογαριασµό Στεγαστικής Συνδροµής του ΟΑΕΔ που τώρα έχει 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Προφανώς, πάει αυτό το ποσό για κάλυψη
άλλων ελλειµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Το 2014, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µου στο Υπουργείο
Εργασίας -το ανέφερε ο κ. Μουλκιώτης- ανέθεσα στον δηµόσιο
φορέα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών τη µελέτη για
το πλαίσιο στρατηγικής κοινωνικής στέγαση -κοινωνική κατοικία,
ιδιοκατοίκηση, ενοικίαση. Η µελέτη ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο
του 2015. Καταθέτω και τη σύµβαση και το ένα από τα παραδοτέα που αφορά το στρατηγικό πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να πληρώσει το κόστος της
µελέτης, το οποίο πληρώθηκε τελικά, µετά από δικαστική απόφαση, αφού το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προσέφυγε
στη δικαιοσύνη. Όταν, όµως, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες και
έχοντας µία έτοιµη µελέτη για την κοινωνική κατοικία αλλά και
χρηµατοδότηση -και το 1,5 δισεκατοµµύριο από τις εισφορές
υπέρ ΟΕΚ και το Ταµείο Ανάκαµψης- και δεν προχωρά στις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις, τότε είναι ή έλλειψη πολιτικής βούλησης ή ανικανότητα. Προσωπικά, δεν
χρεώνω ανικανότητα ούτε στον προκάτοχό σας ούτε σε εσάς.
Είναι απόλυτη έλλειψη πολιτικής βούλησης και είναι θέµα επιλογών.
Επιλέξατε να στηρίξετε και µάλιστα, αφειδώς τους λίγους και
ισχυρούς, για να γίνουν ισχυρότεροι, ενώ για τους πολλούς και
αδύναµους πάντα υπάρχουν δηµοσιονοµικοί περιορισµοί, ευρωπαϊκές απαγορεύσεις και διάφορες άλλες άτοπες δικαιολογίες.
Είστε ξένοι µε την αντίληψη για κοινωνικό κράτος και στήριξη
των εργαζοµένων, των ανέργων, των µικροµεσαίων, των ανθρώπων της παραγωγής, του µόχθου, της δουλειάς.
Είναι, πλέον, πασιφανές ότι τα συσσωρευµένα προβλήµατα και
τα αδιέξοδα στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε µια άλλη, σοβαρή και υπεύθυνη διακυβέρνηση, µε στρατηγική εθνικής ισχύος και προοδευτική
πολιτική, µε το ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής που επιδιώκει να γίνει
ξανά πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και αν προσπαθεί η Κυβέρνηση να κρύψει τα προβλήµατα κάτω από το χαλί, η πραγµατικότητα δεν την αφήνει.
Σταµάτησε η Κυβέρνηση να αναφέρεται στην πανδηµία. Προσποιείται ότι δεν υπάρχει, ότι τελείωσε, µε εβδοµήντα νεκρούς
την ηµέρα, µε τους διασωληνωµένους να παραµένουν κοντά
στους τριακόσιους εξήντα και µε το σύνολο των νεκρών να ξεπερνά τους είκοσι εννέα χιλιάδες.
Πιστεύει, άραγε, κανείς σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι η Κυβέρνηση έχει πετύχει στη διαχείριση της πανδηµίας και ότι
έχουµε αφήσει πίσω το πρόβληµα; Οι αριθµοί είναι αποκαλυπτικοί και η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ήδη σχηµατίσει
αντίληψη ότι η Κυβέρνηση όχι µόνο απέτυχε στη διαχείριση της
πανδηµίας, αλλά, παράλληλα, µε την απόπειρα εξαφάνισης του
προβλήµατος από τον δηµόσιο διάλογο, στέλνει ένα µήνυµα χαλαρότητας σε όλα τα επίπεδα.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Σκυλακάκης προχθές στην Επιτροπή Οικονοµικών µάς είπε ότι υπάρχουν, πλέον, µόνο υγειονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία και όχι οικονοµικές. Οπότε δεν τρέχει
και τίποτα. Μπορούµε να συνηθίσουµε στα χιλιάδες κρούσµατα
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και στις συνεχιζόµενες απώλειες ζωών, εκτός, βέβαια, από το γεγονός ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις είναι και αισθητές και ορατές
και τις βιώνουν οι πολίτες.
Η Κυβέρνηση που επαίρεται ότι διέθεσε 43 δισεκατοµµύρια
ευρώ µέσα στην πανδηµία, ακόµη δεν έχει κάνει έναν απολογισµό, µια αξιολόγηση για το πού και σε ποιους, τελικά, διατέθηκαν
αυτά τα χρήµατα. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διατέθηκαν αρκετά χρήµατα σε µεγάλες επιχειρήσεις και από πολλές
διαφορετικές πηγές, την ίδια στιγµή που για τις µικρές επιχειρήσεις, που τα είχαν απόλυτη ανάγκη, επιλέχθηκε να οδηγηθούν
στο περιθώριο και να περιοριστούν οι πιο πολλές το πολύ σε µία
δόση επιστρεπτέας προκαταβολής.
Χθες, µάλιστα, η Κυβέρνηση κατέθεσε και ψήφισε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό, που αυξάνει τις δαπάνες κατά 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, για να στηρίξει πολίτες, νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, απέναντι στο ράλι ανατιµήσεων στην αγορά αλλά
και στην ενεργειακή κρίση. Είναι µέτρα, όµως, πολύ κατώτερα
των πραγµατικών αναγκών, µέτρα που δίνονται µε πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση, γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
από την πρώτη στιγµή αρνείται να δει την πραγµατικότητα.
Αναθεωρήσατε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό µε το ποσό των
επιπλέον «πιστώσεων» να συµπίπτει, όλως τυχαίως, µε το ποσό
των δαπανών, η πληρωµή του οποίου ετεροχρονίστηκε για το
πρώτο δίµηνο. Άρα µεταφέρετε λογιστικά τα χρήµατα και αυτό
το βαφτίζετε "διθυραµβικά" ως «επιπλέον δαπάνες», χωρίς συγκεκριµένα µέτρα, χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο, χωρίς συγκεκριµένη στόχευση ή ιεράρχηση για το πώς θα διατεθούν αυτά τα
χρήµατα.
Το ερώτηµα είναι αν και οι νέοι, αναθεωρηµένοι στόχοι του
προϋπολογισµού του 2022 δεν θα υποστούν και στο άµεσο µέλλον νέα αναθεώρηση, όπως έγινε και µε τον αρχικό προϋπολογισµό. Κι αυτό αφού όλες, µα όλες οι εκτιµήσεις της Κυβέρνησής
σας µέχρι σήµερα έχουν πέσει έξω, όταν, µάλιστα, την ίδια
στιγµή οι κρατικές εγγυήσεις σκαρφάλωσαν επί της δικής σας
Κυβέρνησης στο 17,2% στο τέλος του 2021 -το αµέσως προηγούµενο ρεκόρ ήταν στο τέλος του 2009, θυµάστε, µετά την
πενταετία Καραµανλή- και συνιστούν, βεβαίως, έναν σοβαρό κίνδυνο για τη δηµοσιονοµική σταθερότητα της χώρας.
Και όπως είπα και στην αρχή της οµιλίας µου, παρά την προσπάθεια της Κυβέρνησης να υποβαθµίσει ή και να κρύψει τα προβλήµατα, η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Το γεγονός ότι η
αύξηση στις τιµές της ενέργειας στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερη
από το µέσο όρο της Ευρωζώνης, δεν προβληµατίζει κανέναν;
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ελλάδα είναι ανάµεσα στις τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις κατανάλωσης ρεύµατος. Συγκεκριµένα είναι στην τρίτη θέση, µε τη Μάλτα που είναι στη δεύτερη να έχει πολύ µικρή διαφορά από τη χώρα µας. Επίσης, ο
πληθωρισµός στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο
της Ευρωζώνης και µόνο µέσα σε έναν µήνα ο δείκτης τιµών καταναλωτή σκαρφάλωσε κατά 2,7 µονάδες. Πλέον καταγράφονται
πολύ σηµαντικές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, όπως το
ψωµί, το γάλα, το κρέας, τα φρούτα, τα λαχανικά, µε ορατές επιπτώσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς και βεβαίως
ορατές επιπτώσεις στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτά δεν προβληµατίζουν κανέναν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µόλις τώρα αρχίζει να συζητά αυτό που εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής έχουµε προτείνει εδώ και αρκετούς µήνες. Και µιλάω για τη µείωση του ΦΠΑ
στα βασικά είδη διατροφής. Όταν, όµως, αυτό το κάνεις µε τις
τιµές να έχουν ήδη σκαρφαλώσει και κυρίως όταν δεν υπάρχουν
επαρκείς έλεγχοι, ενδεχοµένως να είναι πολύ αργά και ακόµα κι
αν το µέτρο θεσπιστεί, το αποτέλεσµα να είναι εντελώς, µα εντελώς αβέβαιο.
Η χώρα βρίσκεται στη δίνη της ενεργειακής κρίσης και η Κυβέρνηση εδώ και εννέα µήνες έχει παραλύσει. Απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το φυσικό
αέριο. Απέφυγε να συνταχθεί µε την Ισπανία και την Πορτογαλία
που διεκδίκησαν και κέρδισαν, ναι πέτυχαν να µειώσουν τις τιµές
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος για τους πολίτες τους.
Επανέφερε, µάλιστα, ο Πρωθυπουργός χθες την εξόρυξη φυ-
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σικού αερίου και υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και στην Κρήτη
που είχε απορρίψει, µε την εξόρυξη να γίνεται –στην καλύτερη
των περιπτώσεων- σε τρία χρόνια από τώρα. Είναι η ίδια Κυβέρνηση επί της θητείας της οποίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εγκαταλείφθηκαν τα τέσσερα από τα έντεκα µπλοκ ερευνών
υδρογονανθράκων, χωρίς να υπάρχει η παραµικρή αντίδραση τα
προηγούµενα δυόµισι χρόνια.
Για το σήµερα, για τους λογαριασµούς που έρχονται φουσκωµένοι στους πολίτες, έχει η Κυβέρνηση να πει τίποτα; Για την αύξηση στις χρεώσεις κατανάλωσης ρεύµατος, για την αδιαφάνεια
στην τιµολόγηση και την παραπλάνηση καταναλωτών µε τις απίστευτες, τις ασύλληπτες διακυµάνσεις στη ρήτρα αναπροσαρµογής, προτίθεται η Κυβέρνηση να κάνει κάτι, πέρα από το να
λέει τι σκέφτεται ή τι θα κάνει στο µέλλον; Προτίθεται η Κυβέρνηση να ελέγξει την αγορά, να ελέγξει τους παρόχους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη αρχίζουν και δηµιουργούνται συνθήκες απόγνωσης στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή τη
συγκυρία το έλλειµµα κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας, αναδεικνύει το πρόβληµα, ένα πρόβληµα που επιβεβαιώνεται και από
το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου που έρχεται σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή, το οποίο δεν απαντά ουσιαστικά σε µείζονα
προβλήµατα, τη στιγµή που η κοινωνία χρειάζεται πραγµατική
στήριξη.
Γιατί µε την πολιτική του κόµµατός σας, αλλά ιδιαίτερα τη δική
σας, κύριε Χατζηδάκη, για το διάστηµα που είστε σε αυτό το
Υπουργείο έχετε κάνει τα πάντα για να αφαιρέσετε κάθε δικαίωµα και κάθε προστασία από τον εργαζόµενο. Όλα για τους
µεγάλους και ισχυρούς εργοδότες!
Και είστε πράγµατι, κύριε Υπουργέ, αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω, ο αυθεντικός εκφραστής, ο αυθεντικός εκτελεστής των
πιο συντηρητικών επιλογών εφαρµόζοντας τις δεσµεύσεις που
προεκλογικά ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Είστε εσείς που αφαιρέσατε την υποχρέωση
συλλογικής σύµβασης για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας
αφήνοντας τον εργαζόµενο εντελώς απροστάτευτο σε εργοδοτικές πιέσεις. Είστε εσείς που αφαιρέσατε επίσηµα τη δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να διαπραγµατεύονται τον
κατώτατο µισθό µέσω της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης
εργασίας. Είστε εσείς που καταργήσατε τη δυνατότητα ακύρωσης παράνοµων απολύσεων µέσω προσφυγής των εργαζοµένων
στη δικαστική προστασία. Και είστε εσείς που συνειδητά αποδυναµώσατε την Επιθεώρηση Εργασίας, στερώντας από τον εργαζόµενο κάθε έννοια κρατικής προστασίας απέναντι στην
εργοδοτική αυθαιρεσία.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αυτό το έργο σας για το οποίο έχετε
ήδη καταδικαστεί στην συνείδηση των εργαζοµένων, να είστε βέβαιος ότι δεν θα διαρκέσει, δεν θα πάει µακριά. Είναι δέσµευσή
µας ένα νέο πλαίσιο που θα στηριχθεί στον κοινωνικό διάλογο
και στις συλλογικές συµβάσεις, ένα πλαίσιο που θα παρέχει
ασφάλεια, αλλά κυρίως αξιοπρέπεια στον εργαζόµενο, αυτό που
εσείς επιχειρήσαµε βίαια να αφαιρέσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι ο αριθµός των
εγγεγραµµένων ανέργων έφτασε τον Ιανουάριο το 1,1 εκατοµµύριο -ο πραγµατικός αριθµός είναι µεγαλύτερος- είναι βέβαιο
ότι κινητοποίησε την Κυβέρνηση. Την κινητοποίησε, όµως, όχι
στην κατεύθυνση του πώς πραγµατικά και ουσιαστικά και σταθερά θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά στο πώς θα
«µειώσει» τον αριθµό των ανέργων µέσα από µέτρα δηµιουργικής λογιστικής. Η Κυβέρνηση εµφανίζει ως καινοτόµα και θετικά
µέτρα, όπως είναι η διαγραφή των ανέργων αν δεν αποδεχθούν
τρεις φορές τις θέσεις εργασίας που προσφέρει ο ΟΑΕΔ. Μόνο
που ο σχετικός νόµος υπάρχει εδώ και χρόνια και ο νόµος αυτός
δεν προέβλεπε διαγραφή των ανέργων σε τέτοια περίπτωση,
απλώς προέβλεπε ότι δεν θα έχουν το δικαίωµα να αξιώσουν επιδότηση ανεργίας. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση θέλει να µειώσει τον αριθµό των ανέργων µέσω δηµιουργικής λογιστικής και
µετέρχεται κάθε µέσο και κάθε τρόπο προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Το πιο σοβαρό, όµως, είναι ότι ο ίδιος ο ΟΑΕΔ δεν
προσφέρει τέτοιες θέσεις. Η διαµεσολαβητική του συµµετοχή
στην αγορά εργασίας είναι µόλις 1%.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση εµφανίζει ως θετική τη ρύθµιση για
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την παροχή επιδότησης επιτοκίων για την αγορά κατοικίας. Πείτε
µας, κύριε Υπουργέ, πόσα δάνεια έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια από τις τράπεζες σε ιδιωτικούς υπαλλήλους γι’ αυτόν τον
σκοπό; Έχετε στοιχεία; Γιατί αν αναζητήσετε στα στοιχεία θα
διαπιστώσετε ότι καµµία σχεδόν τράπεζα δεν δανειοδοτεί ιδιωτικούς υπαλλήλους, οπότε η ρύθµιση για την οποία επαίρεστε
ότι θα είναι θετική και θα αλλάξει την κατάσταση, είναι στην
πράξη ανενεργή.
Εµείς έχουµε καταθέσει προτάσεις τόσο για την κοινωνική κατοικία, όσο και για την προσφορά φθηνής προς ενοικίαση στέγης
στα νέα ζευγάρια. Υπάρχει µάλιστα και σηµερινή παρέµβαση του
Προέδρου µας του Νίκου Ανδρουλάκη προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει, λοιπόν, µια πολιτική του Κινήµατος Αλλαγής
ακριβώς όπως την ίδια πολιτική έκανε η Πορτογαλία και την
εφάρµοσε. Ακριβώς όπως την ίδια πολιτική σκοπεύει να κάνει η
Ισπανία και η Ιταλία, µε αύξηση του αποθεµατικού των κατοικιών
που διατίθενται προς ενοικίαση από το κράτος µε κοινωνικά κριτήρια και φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, για να προχωρήσουν σε χαµηλότερες µισθώσεις, ιδιαίτερα σε κατοικίες που
µένουν για πάρα πολύ καιρό ξενοίκιαστες.
Σε αυτή τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που οι
ανατιµήσεις οδηγούν σε συνθήκες ακόµα και ορατής ανθρωπιστικής κρίσης, η Κυβέρνηση δεν επιλέγει, δυστυχώς, πολιτικές
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια στοιχειώδη ανακούφιση
για τους ανέργους. Και αναφέροµαι στην αύξηση του επιδόµατος ανεργίας, στην επιµήκυνση για ορισµένες κατηγορίες του
επιδόµατος ανεργίας ανθρώπων που σήµερα σε αυτή τη δίνη της
ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν κανένα, µα κανένα εισόδηµα και καµµία εισοδηµατική κάλυψη.
Η θέση του Κινήµατος Αλλαγής για την αύξηση του κατώτατου
µισθού στα 751 ευρώ είναι γεγονός ότι θα συµπαρασύρει και την
αύξηση του επιδόµατος ανεργίας. Περιµένουµε βεβαίως και την
τελική απόφαση της Κυβέρνησης µετά τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των εκκρεµών συντάξεων για το
οποίο οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας έχουν διαψευστεί οικτρά. Επτά παρεµβάσεις-τοµές
δήθεν από την Κυβέρνηση για το θέµα των εκκρεµών συντάξεων,
επτά αποτυχίες, η µία µεγαλύτερη από την άλλη, µε το σύνολο
των εκκρεµών συντάξεων το καλοκαίρι 2019 να είναι περίπου διακόσιες χιλιάδες και τον Δεκέµβριο του 2021, µετά από δύο και
πλέον χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, να είναι
διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες, στις οποίες πρέπει να προστεθούν σαράντα πέντε χιλιάδες εφάπαξ και είκοσι τρεις χιλιάδες
µερίσµατα. Δεν τα λέµε εµείς αυτά, δεν είναι αποκύηµα της φαντασίας του Κινήµατος Αλλαγής. Τα λέει η έκθεση του τέταρτου
τριµήνου του 2021 του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής
στην σελίδα 37, κύριε Υπουργέ, για όσους ενδιαφέρονται.
Συνεπώς τα στοιχεία τα ίδια καταρρίπτουν τους ισχυρισµούς
της Κυβέρνησης.
Στη συνέχεια εµφανίσατε ως λύση την ανάθεση σε λογιστές
και δικηγόρους της δυνατότητας έκδοσης νέων συντάξεων, ώστε
να επιταχυνθεί η διαδικασία. Μάλιστα, ξιφουλκήσατε σε αυτή την
Αίθουσα εδώ λέγοντας ότι αυτή είναι η σωτήρια λύση και ότι ο
κόσµος θα σταµατήσει να ταλαιπωρείται και να αναµένει για
πάρα πολλά χρόνια για την έκδοση συντάξεων.
Ανεπίσηµα στοιχεία που υπάρχουν στον e-ΕΦΚΑ για το διάστηµα Νοεµβρίου 2021-Ιανουαρίου 2222 αναφέρουν ότι τετρακόσιες πενήντα οκτώ συνολικά πιστοποιηµένοι ιδιώτες λογιστές
και δικηγόροι έχουν εκδώσει λιγότερα από πενήντα προσχέδια
συνταξιοδοτηµένων αποφάσεων, τα περισσότερα από τα οποία
δυστυχώς είχαν σοβαρά σφάλµατα.
Έχετε εσείς άλλα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, να µας παραθέσετε, να επιβεβαιώσετε την επιτυχία της σύλληψης και του εγχειρήµατος να ανατεθούν σε ιδιώτες λογιστές για να σταµατήσει
επιτέλους ο Έλληνας συνταξιούχος να περιµένει αρκετό χρονικό
διάστηµα, ίσως και αρκετά χρόνια, για να πάρει αυτονοήτως τη
σύνταξή του; Θεωρείτε µήπως ότι είναι ικανοποιητικοί αυτοί οι
ρυθµοί; Είστε ευχαριστηµένος, αλήθεια, από την απόδοση του
εγχειρήµατός σας;
Εσείς δεν λέγατε, εσείς ο ίδιος, ότι οι εκκρεµότητες θα λήξουν
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ως τον Ιούνιο; Η Κυβέρνησή σας δεν ήταν αυτή που υποσχέθηκε
δύο χρόνια πριν διά χειλέων του κ. Βρούτση την έκδοση ψηφιακής σύνταξης σε µία ηµέρα και ότι στο τέλος του 2021 το 80%,
τέσσερις στους πέντε συνταξιούχους θα έπαιρναν ψηφιακά τη
σύνταξή τους; Εσείς δεν λέγατε ότι µε την επιστράτευση ιδιωτών, λογιστών και δικηγόρων θα λυνόταν πολύ γρήγορα, πολύ
αποτελεσµατικά το πρόβληµα;
Εσείς τα λέγατε, αλλά δυστυχώς για τους πολίτες που ακόµα
ταλαιπωρούνται για πολύ µεγάλο διάστηµα, τίποτα από αυτά
σχεδόν δεν έγινε ή έγιναν µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση και µε
πολύ µικρό αποτέλεσµα.
Και τώρα τι κάνετε; Φέρνετε άρον-άρον µια τροπολογία -η Κυβέρνηση, η οποία έχει δοµηµένη στρατηγική στο θέµα της απονοµής συντάξεων, η Κυβέρνηση η οποία είχε πει ότι θα άρει τη
γραφειοκρατία και θα δώσει λύση στα προβλήµατα που ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες σε αυτή τη χώρα, που είχε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση την οποία υπηρετούσε όλα τα προηγούµενα
σχεδόν τρία χρόνια- µε την οποία ο ίδιος ο ασφαλισµένος καλείται να αποδείξει ό,τι µπορεί περισσότερο για το ποσό της σύνταξης που θα πρέπει τελικά να πάρει.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η
µηχανογράφηση του ΕΦΚΑ και η διαλειτουργικότητα µε άλλα µηχανογραφικά συστήµατα, όπως, παραδείγµατος χάριν, του
ΚΕΑΟ, απλά δεν υφίστανται και για αυτό δεν µπορεί να προχωρήσει η ταχύτητα στην απονοµή των συντάξεων, για αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, για αυτό υπάρχει αυτή η πρωτοφανής
ταλαιπωρία, που πραγµατικά δεν περιποιεί τιµή όχι µόνο στην
Κυβέρνηση, αλλά συνολικά στο πολιτικό σύστηµα της χώρας εν
έτει 2022 να υπάρχει τόσο µεγάλη καθυστέρηση σε ένα αυτονόητο δικαίωµα, το οποίο µέσα στην ακρίβεια συνιστά και όρο
πραγµατικό επιβίωσης για χιλιάδες συµπολίτες µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ).
Και επειδή εµείς µιλάµε πάντα µε προτάσεις, θα αναφερθώ σε
προτάσεις για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, προκειµένου να εκδίδονται άµεσα οι συντάξεις. Έχουµε µιλήσει για ενιαίους κανονισµούς ασφάλισης και παροχών. Εδώ και τριάντα
δύο σχεδόν µήνες δεν έχετε κάνει τίποτα. Έχουµε µιλήσει για
επιτάχυνση διαδικασιών για τη µηχανογράφηση και ψηφιοποίηση
του ΕΦΚΑ, αλλά και διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε άλλα
µηχανογραφικά συστήµατα.
Μα, είναι δυνατόν στην Ελλάδα της ψηφιακής επανάστασης
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να µην έχει γίνει σχεδόν
τίποτα σε αυτόν τον τοµέα;
Εσείς προχτές στη διαδικασία στο Χαλάνδρι, στην περιφέρειά
σας, κύριε Χατζηδάκη, επαιρόσασταν ότι έχετε προχωρήσει τη
χώρα σε άλλη κατηγορία ψηφιακού εκσυγχρονισµού και ότι
πλέον όλα γίνονται µε διαλειτουργικό τρόπο άµεσα και χωρίς να
υπάρχει γραφειοκρατία. Και σε αυτό το ζήτηµα έχετε βρεθεί και
υστερείτε πάρα πολύ.
Εµείς έχουµε προτείνει άµεση αντικατάσταση παρωχηµένου
τεχνολογικού εξοπλισµού. Μάλιστα, είχε έρθει και σχετική τροπολογία, γιατί πολλοί σήµερα στον ΕΦΚΑ δουλεύουν σε απαρχαιωµένους υπολογιστές µε λογισµικά, τα οποία είναι
ξεπερασµένα, ενώ, αν είναι δυνατόν, κάποιοι υπάλληλοι δεν
έχουν καν υπολογιστή.
Βεβαίως, έχουµε µιλήσει για προσλήψεις εξιδεικευµένου προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ, αλλά και αξιοκρατία και εµπέδωση επιτέλους ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και όχι έντασης, διαγκωνισµού
ή αντιπαράθεσης σαν αυτό που έχετε δηµιουργήσει µέσα στις
τάξεις των εργαζοµένων στον ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
και οι Υπουργοί της αντιλαµβάνονται ότι πλέον δεν παίζουν µόνοι
τους. Αντιλαµβάνονται ότι απέναντί τους δεν έχουν τον ΣΥΡΙΖΑ
της αναξιοκρατίας και της προχειρότητας. Απέναντί τους έχουν
το Κίνηµα Αλλαγής που µιλάει µε στοιχεία πάντα και καταθέτει
προτάσεις πάντα. Απέναντί τους έχουν την ψυχή του ΠΑΣΟΚ,
που διαχρονικά προσέφερε ελπίδα και αξιοπρέπεια στον Έλληνα
πολίτη, που διαχρονικά προσέφερε ουσιαστική στήριξη και φροντίδα στους εργαζόµενους, στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους, στους ανέργους.
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Η συντηρητική παράταξη δεν είχε και δεν πρόκειται ποτέ να
αποκτήσει καµµία σχέση µε έννοιες όπως η κοινωνική πολιτική ή
η κοινωνική ασφάλιση. Με τις πρόσφατες δε επιλογές της µεγαλώνει την απόσταση που τη χωρίζει από τον χώρο της εργασίας,
τους συνταξιούχους, αλλά και από έναν κόσµο που ζει στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και η Κυβέρνηση δεν θέλει να τον
ξέρει, τους ανέργους.
Αυτός ο κόσµος, όµως, όλοι αυτοί που σήµερα σπρώχνονται
και στριµώχνονται στο περιθώριο, όλοι αυτοί που µε απόγνωση
βλέπουν την ακρίβεια να εξαφανίζει το απόθεµά τους και να απειλεί τη ζωή τους και να οδηγούνται στην εξαθλίωση. Όλοι αυτοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν δικαίωµα και στη ζωή και
στην ελπίδα. Και δεν είναι µόνοι τους, γιατί είµαστε δίπλα τους,
είµαστε µαζί τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.
Καλό µεσηµέρι και από εµένα. Θα δώσω τον λόγο στον κ.
Πέτσα. Μετά θα µιλήσει ο κ. Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, στη συνέχεια ο κ. Βιλιάρδος και γύρω στις δυόµισι το
µεσηµέρι περιµένουµε και τον Γενικό Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Αυτή θα είναι η σειρά και µετά βλέπουµε. Απλά να επισηµάνω ότι θα µιλάει ένας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ανά τρεις οµιλητές και να ετοιµάζονται οι Κοινοβουλευτικοί, γιατί αργότερα τα πράγµατα προς το απόγευµα θα
γίνουν πολύ δύσκολα.
Έχει τον λόγο, λοιπόν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
κ Στυλιανός Πέτσας για την τροπολογία 1274 µε ειδικό αριθµό
100.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι πήρα τον λόγο για την υποστήριξη της τροπολογίας 1274/100 από τις 11-4-2022 και
συγκεκριµένα τα άρθρα 1, 2 και 3 που είναι αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Όσον αφορά το άρθρο 1, αυτό που κάνουµε είναι ότι επεκτείνουµε και για την περίπτωση των προγραµµάτων «Κοινωνικής
Μέριµνας 1» και «Κοινωνικής Μέριµνας 2» για το προσωπικό αυτό
τα ίδια που ισχύουν για τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
προκειµένου να έχουµε την όµοια αντιµετώπιση για ίδιες περιπτώσεις. Έτσι κρίνεται επιβεβληµένη η όµοια αντιµετώπιση, η
οποία συνίσταται στο εξής ότι αυτοί οι εργαζόµενοι που υπηρετούσαν µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ Α’ βαθµού ή νοµικά πρόσωπα αυτών
για τις ανάγκες του «Βοήθεια στο Σπίτι» και για αυτούς τους εργαζόµενους που ήταν στην «Κοινωνική Μέριµνα 1» και «Κοινωνική
Μέριµνα 2» κατατάσσονται ή όπου συντρέχει περίπτωση µεταφέρονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ίδια ειδικότητα στις οργανικές
µονάδες των οικείων ΟΤΑ.
Όσον αφορά το άρθρου 2, µε τη ρύθµιση του άρθρου αυτού
παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστηµα έως
και δώδεκα µηνών της χρονικής διάρκειας των συµβάσεων σχέσης εργασίας των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιµετώπιση των
εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν µετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 για την εκτέλεση εν προκειµένω των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης
υποδοµών σε φορείς που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται η τεχνογνωσία και η
εµπειρία που απέκτησε το προσωπικό αυτό κατά το χρονικό διάστηµα που υπηρετεί στους ως άνω φορείς, ώστε να συνεχίσει να
ασκεί απρόοπτα τις αρµοδιότητές του και να διασφαλιστεί η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των εν λόγω φορέων.
Όσον αφορά το άρθρο 3, όπως γνωρίζετε πρόσφατα είχαµε
προχωρήσει σε σχετική ρύθµιση, προκειµένου να επιταχυνθεί η
διαδικασία µεταβίβασης ακινήτων όπου υπήρχε πρόβληµα καθυστέρησης λόγω της ανάγκης βεβαίωσης περί µη οφειλής ΤΑΠ.
Για να ξεµπλοκάρουµε, λοιπόν, αυτές τις διαδικασίες προχωρήσαµε στη σχετική ρύθµιση του άρθρου 19 του πρόσφατου ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4915/2022. Αυτή ρύθµιση είχε ως ενδιάµεσο απαραίτητο στάδιο
την εµπλοκή των συµβολαιογράφων. Όπως γνωρίζετε, παρά το
γεγονός ότι υπήρχε συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης φυσικά
και των ενώσεών τους αρχικά, θεωρήθηκε ότι ήταν ένας υπέρµετρος φόρτος αυτός που ανέλαβαν οι συµβολαιογράφοι. Προκειµένου να αποφορτίσουµε όλη αυτή την διαδικασία, ερχόµαστε
τώρα και κάνουµε µια τροποποίηση η οποία έχει να κάνει µε τη
δυνατότητα της εγγυοδοσίας, η οποία έχει να κάνει µε τον µεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα ανεξαρτήτως της ύπαρξης αδυναµίας έκδοσης βεβαίωσης περί µη οφειλής ΤΑΠ και χωρίς τη
σύµπραξη του συµβολαιογράφου και αποσαφηνίζεται ότι το
ποσό της εγγύησης στην περίπτωση της πώλησης θα υπολογίζεται επί του τµήµατος που αναγράφεται στη συµβολαιογραφική
πράξη. Για τις λοιπές µεταβιβαστικές πράξεις η εγγυοδοσία θα
υπολογίζεται µε βάση την αντικειµενική αξία.
Περαιτέρω, απαλείφεται από την περίπτωση ε’ της παραγράφου 18 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 η αναγραφή στην πλατφόρµα που θα τηρούν οι δήµοι και των στοιχείων του
αποκτώντος, καθώς αυτά δεν είναι αναγκαία για τον έλεγχο και
τη βεβαίωση τυχόν οφειλών που αφορούν αποκλειστικά τον µεταβιβάζοντα ούτε άλλωστε εξυπηρετούν τον σκοπό του ελέγχου,
ενώ παράλληλα δεν απαιτείται η σύµπραξη συµβολαιογράφου
για τις ενέργειες αυτές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Υπουργό πριν φύγει; Όχι. Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: «Δουλειές ξανά!» διαλαλείτε µε το νοµοσχέδιό σας. Δουλειές ξανά, λοιπόν και όσο γι’ αυτό, ξέρετε, εµείς
δεν έχουµε καµµιά αµφιβολία. Πράγµατι, µετά το σηµερινό ανοίγουν δουλειές, χρυσές δουλειές για όλα εκείνα τα «παράσιτα»
των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα οποία εµπορεύονται αδίστακτα την ανθρώπινη ανάγκη για εργασία, προσφέροντας στους ανέργους κάτι ψευτοκαταρτίσεις της κακιάς ώρας. Τα
ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτά.
Οι χρυσές δουλειές συνεχίζουν και µεγαλώνουν, όµως και για
εκείνους τους καπιταλιστές που θα δουν το κράτος –το δικό τους
κράτος!- να πληρώνει αυτό αντί για αυτούς τους νέους εργαζόµενους που έχουν στη δούλεψή τους στο όνοµα πάντα –ξέρετεεκείνων των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Και υπέρ αυτών των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
είστε όλοι, πλην του ΚΚΕ και των ίδιων των ανέργων, φυσικά, από
τους οποίους µονάχα ο ένας στους δέκα επιδοτείται. Τους άλλους, άραγε, τους ρωτήσατε πώς ζουν καµµιά φορά;
Μέχρι και δουλειές βρεφονηπιακής φροντίδας και πάλι επιδοτούµενες αδρά από το κράτος έχει το νοµοσχέδιό σας για τους
µεγάλους επιχειρηµατίες που τους βοηθάτε πια να κερδίζουν
από χίλιες µπάντες.
Business as usual, λοιπόν, ναι, ίσως αυτός θα ήταν ο πιο κατάλληλος τίτλος για το σηµερινό σας νοµοσχέδιο, γιατί εδώ µιλάµε –ξέρετε- για business δισεκατοµµυρίων, όχι αστεία, πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης και άλλα
τόσα από τα τοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα κατάρτισης των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας. Συγγνώµη, «Απασχόλησης», ήθελα να πω, γιατί µε τη λέξη «εργασία» έχετε πάθει
µια αλλεργία όλοι σας εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη λέξη
αυτή τη βγάζετε ακόµα και από τη νέα υπηρεσία που συστήνετε,
αντικαθιστώντας το όνοµα του ΟΑΕΔ.
Ζεστό, λοιπόν, και µπόλικο χρήµα, προορισµένο για τα «παράσιτα» και τους εκµεταλλευτές των ανέργων, αυτών των απόκληρων της καπιταλιστικής ζούγκλας και δισεκατοµµύρια βγαλµένα,
βέβαια -για να µην ξεχνιόµαστε δηλαδή- κατευθείαν από τη δουλειά, τον κόπο και πολλές φορές και το αίµα όσων εργάζονται
στα διάφορα γκέτο των επιχειρηµατικών οµίλων.
Πώς µετά να µην επαινέσουν, κύριε Χατζηδάκη, το νοµοσχέδιό
σας όλοι αυτοί που ετοιµάζονται να ροκανίσουν αυτά τα δισεκατοµµύρια; Μέλι έσταζε το στόµα τους για την Κυβέρνησή σας
προχθές στην επιτροπή. Δεν προλαβαίνατε να µαζεύετε τα
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µπράβο για τη µεγάλη µεταρρύθµιση του ΟΑΕΔ από όλους τους
εκπροσώπους των επιχειρηµατιών και των Κέντρων Κατάρτισης
και Επανακατάρτισης, πρωτοστατούντος, βεβαίως –ποιου
άλλου;- του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων. Δεν είναι και λίγο,
βλέπετε, τα όνειρά τους να γίνονται πραγµατικότητα και όλοι
αυτοί να βλέπουν µπροστά στα µάτια τους τον ΟΑΕΔ να εκσυγχρονίζεται –λέµε τώρα- να µετατρέπεται δηλαδή σε ένα σύγχρονο κρατικό δουλεµπορικό γραφείο, το οποίο θα πληρώνει
–και µάλιστα φθηνά- τους εργαζόµενους των δικών τους επιχειρήσεων.
Λίγο είναι, κύριε Υπουργέ, να σου εξασφαλίζουν τζάµπα δουλειά; Αχάριστοι δεν είναι, όλα και όλα. Και αν ακούστηκε και καµµιά γκρίνια από όλους αυτούς, ξέρετε εσείς, δεν ανησυχείτε,
γιατί τέτοιες γκρίνιες, ακόµα και καυγάδες καµµιά φορά µεταξύ
τους, είναι µονάχα για το πάπλωµα, για τη λεία δηλαδή των δισεκατοµµυρίων των σχετικών προγραµµάτων και για το πώς
αυτή η λεία θα µοιραστεί από εσάς.
Και κάτι για όλους εσάς τους θιασώτες, τους υπόλοιπους θιασώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνηµα Αλλαγής και
λοιποί, που γίνατε µε µία φωνή και υµνητές του Ταµείου Ανάκαµψης: Ασφαλώς και γνωρίζετε ότι όλες αυτές οι αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις στον ΟΑΕΔ που φέρνει τώρα η Νέα Δηµοκρατία
είναι ένα βασικό προαπαιτούµενο για την εκταµίευση των δισεκατοµµυρίων από το Ταµείο Ανάκαµψης. Το γνωρίζετε, αλλά το
κρύβετε από τον κόσµο και έτσι εξηγείται και η άσφαιρη και αµήχανη κριτική σας στο νοµοσχέδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστα έως καθόλου ασχολήθηκε µε το
νοµοσχέδιο.
Μιας, όµως και µιλάµε σήµερα για τον ΟΑΕΔ, ας δούµε λιγάκι
και τι γίνεται και µε την επόµενη βάρδια των εργαζοµένων, την
οποία ετοιµάζει στις σχολές µαθητείας αυτός ο οργανισµός, ο
οποίος σε λίγο αναµένεται να αλλάξει και το όνοµά του, αλλά όχι
και τη φύση του.
Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι, όπως καταγγέλλεται από πολλές γενικές συνελεύσεις σπουδαστών επαγγελµατικών σχολών
του ΟΑΕΔ, οι εργαζόµενοι σπουδαστές αυτών των σχολών παραµένουν απλήρωτοι για τα δεδουλευµένα της µαθητείας τους
από τον Νοέµβρη για τέσσερις και πέντε µήνες; Το ξέρετε; Και
αν το ξέρετε, τι κάνετε γι’ αυτό; Το ξέρετε ότι αρκετοί σπουδαστές των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι δικαιούνται επίδοµα σίτισης και στέγασης, δεν τα έχουν ακόµα πάρει; Τι νοµίζετε ότι είναι
αυτά τα παιδιά; Γόνοι πλουσίων οικογενειών της Κηφισιάς; Φτωχόπαιδα είναι και όλα αυτά τα έχουν ανάγκη. Από τα χαράµατα
πρώτα στη δουλειά της µαθητείας και µετά µέχρι το βράδυ στο
µάθηµα της σχολής τους, αυτή είναι η ζωή τους.
Έχετε πάει, άραγε, κύριε Υπουργέ, να δείτε σε τι χάλι βρίσκονται µια σειρά υποδοµές -κτήρια, εργαστήρια- σε πολλές επαγγελµατικές σχολές του ΟΑΕΔ και ότι τα µαθήµατα γίνονται χάρη
στο µεράκι και το φιλότιµο των εκπαιδευτικών και των µαθητών;
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, τους υποβαθµίσατε και πέρυσι µε νόµο του Υπουργείου Παιδείας βέβαια και το πτυχίο τους
από το «Επίπεδο 4» που βρισκόταν το πήγατε στο «Επίπεδο 3»,
µόνο και µόνο για να ξοδεύονται παραπάνω στις πιστοποιήσεις
τους.
Και κάτι ακόµα, όµως, κύριε Υπουργέ, για εσάς: Εσείς και η
Κυβέρνησή σας φέρετε ακέραια την ευθύνη για το ότι διευθύνσεις ορισµένων επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη αρνούνται µε κάτι φθηνές δικαιολογίες την είσοδο στις
σχολές αυτές σε Βουλευτές του ΚΚΕ. Βλέπετε, για τους λογής
λογής επιχειρηµατίες και τις επιχειρήσεις τους οι πόρτες αυτών
των σχολών είναι ορθάνοιχτες, αλλά όχι για τους Βουλευτές του
ΚΚΕ. Και εδώ νοµίζουµε, κύριε Χατζηδάκη, ότι οφείλετε ως αρµόδιος Υπουργός να πάρετε θέση.
Ας δούµε, τέλος και το άρθρο 48 και το επόµενο 49 που έχει
τίτλο: «Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων». Έτσι ακριβώς το λέει. Καµµιά φορά –ξέρετε- και οι λέξεις
που χρησιµοποιείτε προδίδουν τη βαρβαρότητα της πολιτικής
σας.
Τι νοµίζετε, κύριε Χατζηδάκη, ότι τα βρέφη, τα παιδιά της εργατικής τάξης είναι αποσκευές, για να χρειάζονται χώρο φύλαξης; Έλεος πια! Όµως, όταν το µυαλό το δικό σας και της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα σκαρφίζεται όλα αυτά και τα χρηµατοδοτεί, είναι συνέχεια στο πώς θα στηρίξετε τους επιχειρηµατικούς οµίλους µε κάθε τρόπο και βέβαια, µέσα από τα
ευέλικτα, τα εξαντλητικά, τα ακανόνιστα ωράρια της δεκάωρης
και δωδεκάωρης δουλειάς που σµπαραλιάζουν τη ζωή των εργαζοµένων, τέτοια θα ψηφίζετε, για να είναι εκεί, στη µεγάλη επιχείρηση απίκο η εργαζόµενη µάνα ακόµα και ενός βρέφους ή
ενός µικρού παιδιού, εντελώς διαθέσιµη να εργαστεί όσες ώρες
και όσες µέρες της βδοµάδας χρειαστεί και όσο και όποτε το
απαιτούν οι ανάγκες της κερδοφορίας αυτής της επιχείρησης.
Γι’ αυτό το κάνετε.
Όσοι τώρα νοµίζουν ότι αυτές οι µεγάλες επιχειρήσεις θα ξοδευτούν κάνουν λάθος. 16 ολόκληρα εκατοµµύρια πάλι από το
Ταµείο Ανάκαµψης θα µοιραστούν οι πρώτες εκατόν είκοσι µεγάλες επιχειρήσεις, για να ετοιµάσει –λέει- η καθεµιά τους τον
δικό της χώρο φύλαξης βρεφών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, όµως, όποιος νοιάζεται για τις µωροµάνες και τα νέα
ζευγάρια δεν ετοιµάζει χώρους φύλαξης παιδιών, λες και αυτά
είναι αντικείµενα. Προβάλλει και διεκδικεί αυτές οι νέες γυναίκες
να έχουν σταθερή και όχι ακανόνιστη δουλειά, µειωµένο και όχι
αυξηµένο εργάσιµο χρόνο, για να έχουν όλες οι νέες µητέρες
ελεύθερο χρόνο, να µπορούν να χαρούν, να παίξουν µε τα παιδιά
τους. Τόσο αναγκαίο και γι’ αυτές και γι’ αυτά. Για να έχουν δίπλα
τους, όχι χώρους φύλαξης των παιδιών τους στους χώρους της
δουλειάς τους ούτε νταντάδες στις γειτονιές τους, λες και είµαστε στον προηγούµενο αιώνα, αλλά µία σύγχρονη δωρεάν προσχολική αγωγή, µε αποκλειστική φροντίδα του κράτους, µε ενιαίο
περιεχόµενο για όλα τα παιδιά και, βέβαια, µέσα από ένα απλωµένο παντού δίκτυο δηµόσιων σύγχρονων εγκαταστάσεων και
όχι σε υπόγεια και σε αίθουσες προκάτ.
Είναι ολοφάνερο, αφετηρία δική σας είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Αφετηρία δική µας, προτεραιότητά µας, οι ανάγκες
του ίδιου του παιδιού. Δύο κόσµοι τόσο διαφορετικοί.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι που είναι, εν τω µεταξύ, αντεργατικό το νοµοσχέδιο, φέρνετε και κάτι τροπολογίες και το κάνετε ακόµα χειρότερο, όπως
αυτή µε την οποία νοµοθετείτε την κατάργηση της κυριακάτικης
αργίας για τους εργαζόµενους στα φροντιστήρια. Να εργάζονται
την ηµέρα Κυριακή και κατά τις ηµέρες αργίας!
Σαν πολύ φόρα δεν πήρατε και τα παίρνετε όλα σβάρνα; Είναι
απαράδεκτη αυτή η τροπολογία, να την πάρετε πίσω. Σας το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, που τώρα αυτή τη στιγµή είναι έξω
από τη Βουλή και διαµαρτύρονται γι’ αυτή την κατάπτυστη τροπολογία. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την ανακοίνωσή τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Δελής καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κάτι ακόµα πριν κατέβω από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ κλείστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κόβετε το ρεύµα από την Επιθεώρηση Εργασίας στα Άνω Λιόσια –γι’ αυτό το κλίµα µιλάµε- για να µην λειτουργεί ούτε τηλέφωνο ούτε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ούτε καν
το κουδούνι. Έχει κοπεί το ρεύµα. Εµείς ξέραµε ότι τον ΣΕΠΕ θα
τον κάνατε ανεξάρτητη αρχή. Δεν µας είπατε ότι θα τον κλείνατε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δελή.
Δεν θέλω να γίνοµαι γκρινιάρης ούτε γραφικός. Είναι δύσκολη
µέρα. Να τηρείτε τους χρόνους, µόνο και µόνο για τους συναδέλφους σας ορισµένοι από τους οποίους θα µιλήσουν µετά τις
δώδεκα τα µεσάνυχτα, έτσι όπως πάει. Ένα αυτό. Δεύτερον,
είναι και οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα χρειαστεί να φύγουν στη µία
η ώρα και εννιά η ώρα το πρωί θα πρέπει να είναι πάλι εδώ. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει χρόνος είµαι πολύ ελαστικός. Έχω αυτή
τη φήµη πλέον. Αλλά τώρα δεν γίνεται. Είµαι κι εγώ σε δύσκολη
θέση. Σας παρακαλώ πολύ.
Καλείται στο Βήµα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
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θέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε κάνει φοβερές και ατελείωτες καταστροφές
µε αυτό το νοµοσχέδιο. Ων ουκ έστιν αριθµός. Ας ξεκινήσω να
τις απαριθµώ, έτσι όπως τις κατάλαβα από τους συναδέλφους
της Αντιπολίτευσης.
Πρώτη καταστροφή. Υποβαθµίζουµε –κάποιοι είπαν ότι «διαλύουµε»- τον ΟΑΕΔ. Για να δούµε πώς. Πρώτα απ’ όλα, ενοχλεί
το ότι αλλάζει το όνοµα του ΟΑΕΔ και λέγεται Δηµόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης. Δηµόσια. Λέτε, όµως, ότι «αφού το λέτε εσείς της
Νέας Δηµοκρατίας ότι θα είναι δηµόσια δεν το εννοείτε». Εντάξει. Θα κάνετε και ψυχολογική ανάλυση στο πλαίσιο της αντιπολίτευσής σας.
Με συγχωρείτε, εδώ πάµε και κάνουµε µία επανεκκίνηση στον
ΟΑΕΔ µε µία σειρά πολιτικών που θα τις εξηγήσουµε στη συνέχεια, ο οποίος ΟΑΕΔ ήταν στο σύνολο της κοινής γνώµης ταυτισµένος απλώς µε την καταβολή κάποιων επιδοµάτων. Δεν είχε
την εικόνα που έχουν οι άλλες δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στην Ευρώπη.
Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η έρευνα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ µε την τότε διοικήτρια του οργανισµού, η οποία δηµοσιεύτηκε. Έδειξε δηλαδή ότι ο ΟΑΕΔ για διάφορους λόγους δεν είχε
καλή εικόνα. Και προσπαθούµε να επέµβουµε στον οργανισµό,
να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα και να κάνουµε ένα καινούργιο ξεκίνηµα.
Όχι! Διότι ο ΟΑΕΔ έχει ισχυρό brand. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας πω ότι υπερασπίζεστε ένα όνοµα το οποίο
καθιερώθηκε επί δικτατορίας. Διότι τότε καθιερώθηκε, το 1969.
Θέλω να σας πω ότι αυτή η πολεµική στην οποία αναφέρθηκαν
όλοι οι οµιλητές της αντιπολίτευσης είναι τουλάχιστον αστεία.
Αυτό είναι που σας ενοχλεί επιτέλους; Ή το υποτιθέµενο κόστος;
Όταν σας έχουµε πει πολλές φορές ότι δεν θα υπάρξει, διότι,
ανεξάρτητα από το όνοµα, υπήρχε προγραµµατισµένη µία
δράση για την επικοινωνιακή και ουσιαστική επανεκκίνηση του
ΟΑΕΔ, η οποία θα πληρωθεί από πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης. Άρα δεν υπάρχει καµµία επιβάρυνση.
Έρχοµαι σε περαιτέρω καταστροφές που κάνουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Εισάγουµε ψηφιακά εργαλεία, τα οποία µέχρι τώρα δεν υπήρχαν: Ψηφιακή κάρτα της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ψηφιακό µητρώο. Ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης του αναζητούντος εργασία. Ενοχλούν όλα αυτά; Θέλετε να µείνετε στον
δέκατο ένατο αιώνα; Ποια πολιτική δηλαδή προτείνετε, απλά και
µόνο για να κάνετε κριτική στην Κυβέρνηση;
Στεγαστική πολιτική. Φέρνουµε ρυθµίσεις για να ενισχυθεί η
στεγαστική πολιτική του ΟΑΕΔ και να επεκταθεί και στους νέους.
Το φέρνουµε ή δεν το φέρνουµε; Σας ρωτώ. Είναι ανακρίβεια ότι
επεκτείνεται η στεγαστική πολιτική της Δηµόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης πλέον στους νέους; Είστε εναντίον; Θα το καταψηφίσετε; Ξαναρωτώ. Θα το καταψηφίσετε; Γιατί υπάρχουν και
ονοµαστικές ψηφοφορίες, ξέρετε. Εσείς τώρα που κάνετε εύκολη κριτική να δούµε πώς θα τοποθετηθείτε σε όλα αυτά τα
πράγµατα.
Μας λέει το ΚΙΝΑΛ ότι «η Ισπανία έχει ξεκινήσει ένα πρόγραµµα…» –επαναλήφθηκε και σήµερα- «…µε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ για τη στεγαστική πολιτική». Η Ισπανία των 40
εκατοµµυρίων. Η Ελλάδα των 10 εκατοµµυρίων φέρνει ένα πρόγραµµα 1,5 δισεκατοµµυρίου, 50% µεγαλύτερο από της Ισπανίας, για τη στεγαστική πολιτική, µε τον ΟΑΕΔ εκτελεστικό
βραχίονα αυτής της πολιτικής.
Τίθενται τώρα οι βάσεις µε το νοµοσχέδιο αυτό και το καλοκαίρι, όπως έχουµε ξαναπεί, θα γίνει η εξειδίκευση. Αλλά, βάσει
του νόµου αυτού θα γίνει η εξειδίκευση, µε τις κατάλληλες αποφάσεις του ΟΑΕΔ ή της Κυβέρνησης σε υπουργικό επίπεδο, αν
χρειαστεί.
Σε αυτή την πολιτική είστε αντίθετοι; Το όραµά σας είναι, δηλαδή, απλώς και µόνο να συνεχίσουµε την πολιτική µε τα όποια
καλά είχε, προφανώς, των εργατικών κατοικιών; Τίποτα άλλο δεν
θέλετε; Να µην δούµε τι γίνεται στην άλλη Ευρώπη, µε την επιδότηση του επιτοκίου –είδα ότι κάποιους τους ενοχλεί- µε τη µέ-
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θοδο να µπαίνει κανείς µε χαµηλό ενοίκιο και στη συνέχεια να
µπορέσει να το αγοράσει, µε την ανακαίνιση διαµερισµάτων τα
οποία είναι εγκαταλελειµµένα, µε την ευθύνη της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης; Σε αυτά είστε εναντίον; Αυτή είναι η κοινωνική σας ευαισθησία;
Επίσης, τι είδους διάλυση γίνεται, εκτός από όλα τα παραπάνω, όταν ξέρετε, διότι είναι γνωστό τι προβλέπει το Ταµείο
Ανάκαµψης, ότι η Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διαχειριστεί –προσέξτε όσοι δεν το γνωρίζετε- υπερδεκαπλάσιους πόρους σε σχέση µε αυτούς που διαχειριζόταν µέχρι τώρα. Τι στο
καλό διάλυση ισχυρίζεστε ότι φέρνουµε στη Δηµόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης;
Θα χρειαζόταν να δώσουµε υπερδεκαπλάσια κονδύλια για να
τη διαλύσουµε; Αν θέλαµε να τη διαλύσουµε, τη διαλύουµε έτσι
κι αλλιώς! Δεν καταλαβαίνω, πραγµατικά, τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή, ειδικά σε τούτο εδώ το νοµοσχέδιο!
Δεύτερη «καταστροφή» στην κατάρτιση: Κάνουµε, λέει, ιδιωτικοποίηση της κατάρτισης και θα µοιράσουµε τα λεφτά άκριτα
δεξιά και αριστερά. Μα, ακριβώς το αντίθετο κάνουµε. Αν ακούσατε στην ακρόαση των φορέων, την οποία επικαλείσθε, οι φορείς της κατάρτισης, τα ΚΕΔΙΒΙΜ, όπως λέγονται –ως ΚΕΚ είναι
περισσότερο γνωστά- έκαναν πάρα πολλές παρατηρήσεις για το
νοµοσχέδιο, ακριβώς γιατί το νοµοσχέδιο αυτό θέτει νέους αυστηρούς κανόνες για την κατάρτιση για να αποκτήσει ουσιαστικό
περιεχόµενο. Συνδέει ένα µέρος των πόρων που διαχειρίζονται
όλοι αυτοί οι άνθρωποι, µε τα αποτελέσµατα της δουλειάς του,
το 30%, γιατί θα πιστοποιούνται µέσα από εξετάσεις. Το ίδιο θα
ισχύει και για τους καταρτιζόµενους. Επίσης το 30% θα µένει στο
τέλος, διότι θα περνάνε από κάποιο είδος εξετάσεων όλοι αυτοί
οι άνθρωποι, έτσι ώστε η κατάρτιση να αναβαθµιστεί και να είναι
πραγµατικό εφόδιο των ανέργων και των εργαζοµένων για το
µέλλον, σε µία εποχή που αλλάζουν τα πράγµατα στην οικονοµία
πάρα πολύ συχνά και χρειάζεται κατάρτιση και επανακατάρτιση.
Πώς είµαστε σε λάθος κατεύθυνση όταν εµείς για πρώτη φορά
ξεκινήσαµε συνεργασίες µε διεθνείς γίγαντες, οι οποίες προσθέτουν αξιοπιστία στον ΟΑΕΔ; Αναφέροµαι στις συµφωνίες µε την
«GOOGLE», την «AMAZON», την «CISCO», τη «MICROSOFT» και
τον ΟΑΕΔ, οι οποίες προσθέτουν σε αξιοπιστία του ΟΑΕΔ και
προσελκύουν όλους τους νέους που θέλουν να καταρτιστούν
πάνω σε αυτά που προσφέρουν τα προγράµµατα, διότι ξέρουν
οι νέοι άνθρωποι ότι τα προγράµµατα αυτά θα έχουν µία διεθνή
σφραγίδα αξιοπιστίας.
Επίσης, εσείς µιλάτε για ιδιωτικοποίηση. Σας το είπα και στην
επιτροπή, σας το λέω και εδώ, γιατί έρχεστε συνέχεια και τα λέτε
και τα ξαναλέτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιµένετε. Έχετε δει τι
γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες δεν υπάρχουν ΚΕΔΙΒΙΜ; Δεν υπάρχουν ΚΕΚ; Πώς γίνεται
η κατάρτιση εκεί; Είναι δική µας πατέντα, δική µας πρωτοτυπία;
Ακόµα περισσότερο –επειδή τα ακούω και από τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά- επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν ΚΕΚ; Δεν υπήρχαν; Είχε ανασταλεί
η λειτουργία τους; Γιατί ξιφουλκείτε σήµερα εναντίον αυτονόητων ρυθµίσεων που ίσχυαν επί των ηµερών σας και ισχύουν σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι ειδικά η λέξη «ιδιωτικοποίηση»
σε αυτό το κεφάλαιο του νοµοσχέδιου δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί, διότι είµαστε οι πρώτοι που βάζουµε τα δηµόσια πανεπιστήµια στην κατάρτιση. Θα ανοίξουν σε πολύ σύντοµο
διάστηµα οι πύλες των ΑΕΙ, για να περνάνε άνεργοι και εργαζόµενοι και να καταρτίζονται από τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Εµείς το κάνουµε! Δεν το έκανε καµµία προηγούµενη κυβέρνηση! Και θεωρούµε ότι αυτό είναι ακόµα ένα βήµα για την αναβάθµιση της κατάρτισης.
Αυτή είναι η «καταστροφή», λοιπόν, που φέρνουµε στην κατάρτιση και διερωτώµαι αν θα τα καταψηφίσετε κι αυτά! Διότι
αυτό είναι αυτό που γίνεται!
Τρίτο πρόβληµα –διαλέγω έτσι τα πιο βασικά- το οποίο δηµιουργούµε: Η υποτιθέµενη τιµωρία των ανέργων. Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι η τιµωρία των ανέργων. Πρώτον, αυτό το
νοµοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά το επίδοµα εργασίας. Δεν
υπήρχε µέχρι τώρα. Τι είναι το επίδοµα εργασίας; Ο άνεργος επιδοτείται στην Ελλάδα για δώδεκα µήνες. Εµείς λέµε ότι αν βρεις
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δουλειά στους τέσσερις µήνες, εκτός από τον µισθό που θα
παίρνεις από την επιχείρηση, θα παίρνεις και το µισό από το επίδοµα ανεργίας, µέχρι να συµπληρωθεί το δωδεκάµηνο, για άλλους οκτώ µήνες. Αν προσληφθείς στους επτά µήνες, θα το
παίρνεις για άλλους πέντε µήνες.
Είναι κακό; Θα είστε απέναντι και σε αυτό; Το θεωρείτε τιµωρία των ανέργων; Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, τι είδους αντιπολίτευση κάνετε! Ιδεολογικά ας είστε όπου είστε! Παντού υπάρχει
Δεξιά, Κέντρο, Αριστερά. Όµως, τι πράγµα αντιπολίτευση είναι
αυτό;
Προχωρώ µε µία άλλη «τιµωρία» των ανέργων. Εισάγουµε για
πρώτη φορά ένα πριµ 300 ευρώ για τους µακροχρόνια ανέργους
άνω των πέντε ετών ως κίνητρο για να πάνε να συντάξουν ατοµικό ψηφιακό σχέδιο µε τον ΟΑΕΔ, για να επανασυνδεθούν µε
τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και να µην έχουν την αίσθηση ότι η πολιτεία τους εγκατέλειψε. Θα βρεθούν δίπλα τους
εργασιακοί σύµβουλοι. Είναι και αυτό τιµωρία; Μα, τι στο καλό
δηλαδή; Εδώ πέρα δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε ούτε για τα
στοιχειώδη!
Μετά έρχοµαι στην άλλη «τιµωρία», τα εισοδηµατικά κριτήρια.
Δεν λέµε για το επίδοµα ανεργίας το οποίο καταβάλλεται όπως
καταβάλλεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά για άλλα ωφελήµατα του
ΟΑΕΔ, όπως για παράδειγµα είναι οι δωρεάν µεταφορές ή η προνοµιακή πρόσβαση στους διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ο κοινωνικός τουρισµός, κ.λπ.. Λέµε ότι θα πρέπει να εφαρµόζονται
–για να έχεις αυτά τα ωφελήµατα- τα εισοδηµατικά κριτήρια του
επιδόµατος θέρµανσης.
Είναι αρνητικό; Εκείνο το οποίο βλέπουµε –είµαι βέβαιος ότι
το ξέρετε, στις ιδιωτικές σας συζητήσεις το διαπιστώνετε- είναι
ότι εδώ κάτι περίεργο συµβαίνει σε σχέση µε το ποιοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ. Δεν αναφέροµαι στην πλειονότητα, αναφέροµαι σε κάποιους. Αυτό συµβαίνει για τον εξής
πολύ απλό λόγο. Ενώ η ΕΛΣΤΑΤ και η EUROSTAT δείχνουν µία
συνεχή αποκλιµάκωση της ανεργίας και φθάσαµε να είναι από
οκτακόσιες πέντε χιλιάδες που είχαµε το καλοκαίρι του 2019, περίπου στις πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες η ανεργία τώρα –έτσι το
µετρά και η ΕΛΣΤΑΤ και η EUROSTAT, έτσι το µετρούσαν και επί
ΣΥΡΙΖΑ, µε την ίδια µέθοδο εννοώ- στον ΟΑΕΔ είµαστε ακατέβατα στο ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες.
Έγινε µία έρευνα, µία διασταύρωση, ανάµεσα στα µητρώα του
ΟΑΕΔ και στην ΑΑΔΕ ως προς τα φορολογικά και βρέθηκε αµέσως, µε την πρώτη έρευνα, ότι σαράντα χιλιάδες από τους εγγεγραµµένους έχουν δηλώσει µόνοι τους, ενώ είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο του ΟΑΕΔ, εισόδηµα 20.000 ευρώ και πάνω, δεκατρείς χιλιάδες έχουν δηλώσει 30.000 ευρώ και πάνω και χίλιοι
διακόσιοι τριάντα δύο –για να γίνω πιο συγκεκριµένος- είναι στο
µητρώο για πάνω από δέκα χρόνια και δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα µόνοι τους 30.000 ευρώ και πάνω.
Το ερώτηµα είναι τι πρέπει να κάνουµε κι εµείς κι εσείς. Πρέπει
να τους θεωρήσουµε όλους ανεξαιρέτως ανέργους, και αυτούς
που δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι, αλλά και αυτούς που βγάζουν 30.000, 50.000, 100.000 ευρώ –διότι έχουµε και τέτοιους µε
100.000 ευρώ που είναι σε αυτό το µητρώο- και να παραµείνουµε
αδιάφοροι;
Θα πρέπει να ξεχωρίσουµε τους πραγµατικούς ανέργους από
τους καταχραστές αυτής της πολιτικής. Κι εµείς είµαστε απολύτως ξεκάθαροι σ’ αυτό. Τους καταχραστές δεν τους καλύπτουµε!
Κι επειδή βλέπω ότι ενοχλείται µία συνάδελφος, θα πω κάτι
που είπα και στην επιτροπή. Μου ετέθη το ερώτηµα: Κύριε Χατζηδάκη, γιατί τους λέτε καταχραστές; Είναι παράνοµοι;
Απάντησα και στην επιτροπή, έχω απαντήσει και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, δεν ήταν παράνοµοι,
διότι εκµεταλλεύονταν τις τρύπες του συστήµατος και είχαν όλα
αυτά τα ωφελήµατα. Όµως εσείς πώς τους χαρακτηρίζετε, αφού
σας ενοχλεί η λέξη «καταχραστές»; Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά
τους χαρακτηρίζετε «διαµάντια». Να τους χαίρεστε, αν σας φαίνονται διαµάντια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δικοί µας είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Και θα κάνω άλλη µία ερώτηση, που
αφορά όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Γιατί δεν σας ενο-
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χλούν τα εισοδηµατικά κριτήρια στο Κοινωνικό Τιµολόγιο του
ρεύµατος; Γιατί δεν σας ενοχλούν τα κοινωνικά κριτήρια στο επίδοµα θέρµανσης; Τα αποδέχεστε, τα ψηφίζετε. Όµως, εδώ ειδικά, στον ΟΑΕΔ, για να έχεις κάποια ωφελήµατα του ΟΑΕΔ,
προτείνετε να µην υπάρχουν εισοδηµατικά κριτήρια και να υπάρχουν και άνεργοι-ρετιρέ. Αυτοί είστε; Οι προστάτες των ρετιρέ;
Η Αριστερά του χαβιαριού; Με ποια ατζέντα εµφανίζεστε σήµερα
µπροστά στους Έλληνες πολίτες;
Η άλλη αδικία που κάνουµε επίσης κατά την άποψή σας είναι
ότι ερχόµαστε στους ανέργους που είναι εγγεγραµµένοι και
παίρνουν το επίδοµα ανεργίας και τους λέµε ότι εάν η Δηµόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης σας δώσει προσφορές για τρεις κατάλληλες θέσεις και τις αρνηθείτε, τότε διαγράφεστε από το µητρώο. Ποιες είναι οι κατάλληλες θέσεις; Αντίστοιχες µε το
εργασιακό σας προφίλ, µε τα πτυχία σας, µε τις θέσεις που έχετε
δηλώσει εσείς οι ίδιοι ότι θέλετε να βρείτε στη Δηµόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης, µε τον τόπο κατοικίας σας και µε τον τελευταίο
µισθό σας. Έρχεται η Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, προσφέρει µία κατάλληλη θέση, δύο κατάλληλες θέσεις, τρεις κατάλληλες θέσεις και ο συγκεκριµένος αρνείται και τις τρεις θέσεις. Τι
πρέπει να κάνουµε; Να του δώσουµε και ένα βραβείο που συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο; Δώστε του εσείς. Αντικοινωνική
συµπεριφορά είναι αυτό που καλύπτετε εσείς και όχι αυτό που
πάµε να αντιµετωπίσουµε εµείς. Νοµίζω ότι αυτό είναι απολύτως
σαφές.
Και ένα τελευταίο πριν περάσω στην τροπολογία για τις συντάξεις: Ετέθη το ερώτηµα και µάλιστα από διάφορους: Ποιοι
είστε εσείς -δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση- που θα µιλήσετε για κοινωνική πολιτική; Δεν θα πω τα γνωστά, ότι δεν διεκδικούµε φυσικά, σε αντίθεση µε εσάς, το µονοπώλιο της
κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά δεν το χαρίζουµε και σε εσάς. Θα
µιλήσω µε συγκεκριµένα στοιχεία. Εµείς, λοιπόν, που µιλάµε για
κοινωνική πολιτική είµαστε αυτοί που µειώσαµε την ανεργία κατά
πέντε ποσοστιαίες µονάδες.
Είναι συγκεκριµένοι οι αριθµοί που προβάλλονται και από την
EUROSTAT και από την ΕΛΣΤΑΤ και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τους αµφισβητήσετε. Ακόµα και µε τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» που βγήκαν εχθές, έχουµε ξανά αύξηση της
απασχόλησης και τον µήνα Μάρτιο. Ελάτε εδώ να το αµφισβητήσετε αν νοµίζετε ότι δεν περιορίστηκε η ανεργία και ότι έχει
συνωµοτήσει όλη η Ευρώπη και όλο το σύµπαν υπέρ της Κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση µε τη µείωση της ανεργίας.
Εµείς είµαστε που τριπλασιάσαµε τους ρυθµούς των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ σε σχέση µε τις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, δηλαδή την επιδότηση για την εξεύρεση θέσεων
εργασίας και στους νέους και στις γυναίκες και στους µακροχρόνια ανέργους.
Εµείς είµαστε που µε τον ν.4808 οδηγήσαµε την Ελλάδα στην
πρόσφατη έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας να είναι στις δώδεκα χώρες του κόσµου που έχουν εξασφαλίσει τη νοµική ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Την περασµένη εβδοµάδα
βγήκε η σχετική µελέτη.
Εµείς επίσης είµαστε που προωθούµε τον προσωπικό βοηθό
για τους ανάπηρους.
Εµείς είµαστε -και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό- που προωθούµε όπως γίνεται σε όλες τις προηγµένες χώρες της Ευρώπης -και καλό είναι να κοιτάτε τι γίνεται και στις υπόλοιπες
χώρες- το πρόγραµµα «Νταντάδες της Γειτονιάς».
Εµείς είµαστε που προχωρούµε την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας
για να γίνει λιγότερο δύσκολη η καθηµερινότητα των αναπήρων.
Εµείς είµαστε που φέρνουµε την πρωτοβουλία και σε αυτό το
νοµοσχέδιο για τις εκατόν είκοσι µεγάλες επιχειρήσεις που θα
επιδοτηθούν για να κάνουν χώρους φύλαξης βρεφών και µικρών
παιδιών. Και διερωτώµαι πραγµατικά τι επιδιώκει το ΚΚΕ τοποθετούµενο απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία και τι θα πει στους
εργαζόµενους που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, επειδή το κάνει η Νέα
Δηµοκρατία να µην πάνε τα παιδιά τους σε αυτές τις επιχειρήσεις; Ως πού, δηλαδή, θα φτάσει ο κοµµατικός φανατισµός και
η άρνηση για την άρνηση;
Κλείνω µε την τροπολογία για τις συντάξεις fast track και τις
συντάξεις εµπιστοσύνης, που είναι µια σηµαντική καινοτοµία
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στην οποία συνδυάζεται η τεχνολογία µε την εµπιστοσύνη απέναντι στον πολίτη. Και πάλι σας άκουσα να µιλάτε µε στοιχεία τα
οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα -ως συνήθως άλλωστε- για τις ήδη εκκρεµείς συντάξεις, για το πώς έχει
εξελιχθεί η κατάσταση. Όλοι µιλάγατε για φιάσκο κ.λπ..
Έχω καταθέσει τα επίσηµα στοιχεία του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ»
στη Βουλή. Τα ξαναλέω και πάλι, όχι ότι θα σας πείσω -σιγά µην
σας πείσω, εσείς έχετε κόψει κάβους από την πραγµατικότητα,
διότι δεν σας βολεύει-, αλλά τα λέω για Ελληνίδες και τους Έλληνες. Το 2019 εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες αποφάσεις για κύριες συντάξεις, εκατόν εξήντα µία χιλιάδες αποφάσεις
για κύριες συντάξεις το 2020, διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες
αποφάσεις για κύριες συντάξεις το 2021, ρεκόρ όλων των εποχών για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Το δεύτερο στοιχείο επίσης το έχω καταθέσει στα Πρακτικά
της Βουλής, αλλά «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα»!
Το ξαναλέω: Τα οφειλόµενα στους συνταξιούχους σε σχέση µε
υπερηµερίες ως προς τις συντάξεις ήταν το καλοκαίρι του 2019,
όταν άλλαξε η κυβέρνηση, 486 εκατοµµύρια. Τον Φεβρουάριο
του 2022 που έχουµε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία, τα 486
είχαν περιοριστεί στα 217.
Πρώτη ερώτηση κρίσεως: Πώς είναι δυνατόν, ενώ πέσαµε από
τα 486 εκατοµµύρια οφειλές στα 217, να έχουν, όπως λέτε εσείς,
όχι απλώς αυξηθεί, αλλά ότι έχουν δήθεν τριπλασιαστεί οι συντάξεις; Τι είδους µαθηµατικά µάθατε στο σχολείο; Πώς έρχεστε
εδώ, Βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων, και επικαλείστε τέτοιου
είδους χονδροειδή ψέµατα;
Δεύτερη ερώτηση κρίσεως: Όπως θυµόµαστε, µέχρι τώρα,
όσο εγώ τουλάχιστον είµαι Υπουργός, δεν έχετε ψηφίσει τίποτα
από τις διατάξεις που έχω φέρει σε σχέση µε τις συντάξεις, τον
ΕΦΚΑ και την επιτάχυνσή τους.
Δεν έχετε ψηφίσει πέρσι -µας καταγγείλατε- την προκαταβολή
των εθνικών συντάξεων που κάναµε έτσι ώστε αµέσως να καλύπτονται οι εν αναµονή συνταξιούχοι έστω µε τα 384 ευρώ. Το καταψηφίσατε και αυτό, µην χαθεί κανένας πόντος! Έχουν
καλυφθεί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι από αυτό.
Καταψηφίσατε -και σήµερα τα είπατε- τους πιστοποιηµένους
δικηγόρους και λογιστές. Δεν ανοίγετε τηλεοράσεις φαίνεται, να
δείτε όχι µόνο τους δικηγόρους και τους λογιστές, αλλά και τους
πελάτες τους που είναι κατευχαριστηµένοι και λένε ότι βγάλαµε
συντάξεις σε έναν και σε δύο µήνες. Δείτε τα βίντεο που υπάρχουν -αν θέλετε να σας τα στείλω- για να δείτε τους ανθρώπους,
γιατί µιλάτε µε ορισµένους συνδικαλιστές των κοµµάτων σας, οι
οποίοι είναι στον δικό τους κόσµο, αλλά ο πραγµατικός κόσµος
είναι ο κόσµος των συνταξιούχων που εξυπηρετούνται από αυτούς τους ανθρώπους και οι οποίοι βγαίνουν και τα δηλώνουν.
Κόντρα, λοιπόν, ήσασταν στην προκαταβολή, κόντρα στους πιστοποιηµένους, κόντρα σε ολόκληρο το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Ερώτηµα: Αν ήµασταν έτσι όπως µας
περιγράφετε, πώς φτάσαµε να έχουµε χρονιά - ρεκόρ για την έκδοση των συντάξεων; Και µε συγχωρείτε, όταν φτάνεις να έχεις
χρονιά - ρεκόρ και πας από τις εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες στις
διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες αποφάσεις για τις συντάξεις,
αυτό στη δική σας γλώσσα είναι φιάσκο; Φιάσκο είναι η αντιπολίτευση που κάνατε. Στα όρια της αστειότητας είναι η αντιπολίτευση που κάνετε.
Εν πάση περιπτώσει, εξηγώ εν συντοµία τι κάνουµε. Συνδυάζουµε όπως είπα την τεχνολογία µε την εµπιστοσύνη στον πολίτη, γιατί τώρα πια µπορούµε να το κάνουµε. Δηλαδή από τη µια
πλευρά έχουµε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το ψηφιακό σύστηµα το
οποίο έχει εξελιχθεί. Μέσα στο σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» υπάρχει πια
σε πολύ µεγάλη έκταση καταγεγραµµένο το ασφαλιστικό ιστορικό του ασφαλισµένου και του δυνάµει συνταξιούχου. Από την
άλλη πλευρά, καθώς οι εκκρεµότητες έχουν περιοριστεί ουσιαστικά στο 2020 και βασικά στο 2021 και στο 2022, διότι οι παλιότερες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχουν κλείσει, έχουµε πια
λόγω των προβλέψεων που υπήρχαν ήδη στη νοµοθεσία σε πολύ
µεγάλη κλίµακα ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για σύνταξη. Άρα συνδυάζει κανείς το ηλεκτρονικό ασφαλιστικό ιστορικό µε την ηλεκτρονική υποβολή σύνταξης, τα συνδέει όλα αυτά
και ερχόµαστε µε τη ρύθµιση που σήµερα συζητάµε να επιταχύ-
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νουµε την καταβολή των συντάξεων. Να σηµειώσω ότι µε το
ασφαλιστικό ιστορικό, που το παίρνει ο εν αναµονή συνταξιούχος
για να πει αν συµφωνεί ή όχι και να εκδοθεί η σύνταξή του, στατιστικά ξέρουµε ότι το 49% των συνταξιούχων συµφωνεί αµέσως.
Κι ένα ερώτηµα που θέτω και προς τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
είναι το εξής: Αφού συµφωνούν τι λόγος υπάρχει να το ψάχνουµε
περαιτέρω; Και φυσικά όλοι οι πραγµατικά προοδευτικοί µέσα
στον οργανισµό αντιλαµβάνονται ότι έχουµε δίκιο σε αυτή την
τοποθέτηση. Εάν υπάρχει απόκλιση, ο συνταξιούχος κάνει τις
παρατηρήσεις του, λαµβάνονται υπ’ όψιν αµέσως για τις συντάξεις εµπιστοσύνης, γίνεται ένας πολύ σύντοµος έλεγχος για τις
συντάξεις fast track -οι εµπιστοσύνης είναι για το παρελθόν, οι
fast track είναι για το µέλλον- και στη συνέχεια πάρα πολύ γρήγορα εκδίδεται η σύνταξη.
Ερώτηµα: Έχει ιδεολογικό χρώµα αυτή η παρέµβαση; Είµαι
περίεργος να ακούσω διάφορους οµιλητές να τη χαρακτηρίσουν
και αυτή τη ρύθµιση «Δεξιά», «ακροδεξιά», «νεοφιλελεύθερη» ή
δεν ξέρω εγώ τι. Είναι χρήση της τεχνολογίας. Το ερώτηµα είναι:
είστε µε την τεχνολογία ή προκειµένου να είστε απέναντί µας
έχετε γίνει και τεχνοφοβικοί; Διότι δεν µπορώ πια να παρακολουθήσω τις τοποθετήσεις.
Δεύτερο ερώτηµα. Το σύστηµα που υιοθετούµε εµπιστευόµενοι τον εν δυνάµει συνταξιούχο έχει ή δεν έχει οµοιότητες µε το
σύστηµα που ισχύει τώρα στην εφορία, η οποία εκ των υστέρων
έρχεται και κάνει ελέγχους βασιζόµενη σε µια σχέση εµπιστοσύνης µε τον φορολογούµενο; Τι θέλετε να κάνουµε; Τώρα που
έχουµε τις δυνατότητες τις τεχνολογικές να τις κρατήσουµε
αυτές τις δυνατότητες µόνο στα φορολογικά, αλλά να µην τις
επεκτείνουµε στα ασφαλιστικά, µπας και κλείσει -όπως θα κλείσει
σε πολύ λίγους µήνες- το θέµα των εκκρεµών συντάξεων; Τι είναι
αυτό που σας ενδιαφέρει πραγµατικά; Να κάνετε αντιπολίτευση
για την αντιπολίτευση ή να δοθούν τελικά οι συντάξεις; Διότι εγώ
καταλαβαίνω ότι από τις τοποθετήσεις σας έχετε πολύ µεγάλη
στεναχώρια που θα λυθεί µια και καλή το θέµα των εκκρεµών
συντάξεων.
Ε λοιπόν, εµείς θα το λύσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς το οξύνατε µε την φύρδην µίγδην συγχώνευση του
ΕΦΚΑ το 2016 και τότε έγινε πρωτοσέλιδο. Εµείς το αντιµετωπίζουµε κάθε µέρα και εµείς θα το λύσουµε οριστικά! Διότι οι διακηρύξεις περί κοινωνικής ευαισθησίας κρίνονται στην πράξη. Τις
δικές σας διακηρύξεις τις είδε ο ελληνικός λαός και σας κατέταξε εκεί που σας κατέταξε. Εµείς προσπαθούµε κάθε µέρα, µε
σύστηµα, µε σχέδιο και βασισµένοι στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές να παράγουµε ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Έτσι ξεκινήσαµε και έτσι θα συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα τα απαντήσουµε µετά συνολικά, κύριε Χατζηδάκη. Ωστόσο
θα το πω λαϊκά, κόψτε αυτό που λέτε για τους «καταχραστές».
Πόσοι έχουν πάνω από 30.000; Πείτε µας. Χίλιοι διακόσιοι
τριάντα. Σαράντα χιλιάδες; Πόσοι; Τα έχετε δώσει τα στοιχεία.
Αυτό είπατε τώρα, χίλιοι διακόσιοι τριάντα. Πόσοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο; Είναι ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες
εργαζόµενοι. Δεν ντρέπεστε λίγο; Και γιατί τόσα χρόνια δεν κάνατε τίποτα εσείς που φωνάζετε τώρα; Εσείς δεν κυβερνάγατε
και οι υπόλοιποι; Γιατί δεν το λύσατε αυτό; Το χρησιµοποιείτε ως
πρόσχηµα, αλλά δεν είναι πρόσχηµα, είναι πρόστυχο, λέω, να
επικαλείστε τους χίλιους διακόσιους τριάντα για ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ανέργους. Βγάλτε τους, δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα. Γιατί δεν το κάνετε; Σαράντα χιλιάδες; Σαράντα χιλιάδες. Βγάλτε τους. Γιατί δεν το κάνατε τόσο καιρό; Αλλά το κάνετε σκόπιµα, για να περάσετε όλα τα υπόλοιπα. Όµως σας λέω,
σταµατήστε το επιτέλους, γιατί εξαγριώνονται ένα εκατοµµύριο
άνθρωποι όταν το ακούνε.
Πάµε παρακάτω.
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ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μα, δεν θίγονται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παρεµπιπτόντως επειδή το ακούω, το
διαβάζω, λέω ότι κάποτε πρέπει να σταµατήσει.
Εµείς θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία εκ µέρους
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όλης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ επί της αρχής του
νοµοσχεδίου. Γι’ αυτό πήρα τον λόγο κυρίως, αλλά δεν αντέχεται
αυτό που κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Εκπλήσσοµαι, κύριε Πρόεδρε, για τον κ.
Παφίλη, διότι έχουµε τεράστιες ιδεολογικές διαφορές αλλά αναγνωρίζω πάντοτε τις πνευµατικές του ικανότητες.
Εκείνο το οποίο είπα -και παρακαλώ να το αναζητήσετε στα
Πρακτικά- είναι ότι πάνω από 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα δηλώνουν σίγουρα, µε την πρώτη έρευνα που κάναµε, σαράντα χιλιάδες. Πάνω από 30.000 ευρώ είπα ότι δηλώνουν δεκατρείς
χιλιάδες. Όσο για αυτό που είπατε για το χίλιοι διακόσιοι τριάντα
δύο επαναλαµβάνω, για να το κατανοήσουµε όλοι, ότι είναι χίλιοι
διακόσιοι τριάντα δύο που είναι πάνω από 30.000 και είναι στα µητρώα για πάνω από δέκα χρόνια.
Εν πάση περιπτώσει, η ρύθµιση που φέρνουµε εδώ αποκλείει
τους σαράντα χιλιάδες διότι θέτουµε τα κριτήρια του επιδόµατος
θέρµανσης και αυτοί βγαίνουν απ’ έξω. Με δεδοµένο λοιπόν, κύριε
Παφίλη, ότι µόλις είπατε «αν είναι σαράντα χιλιάδες βγάλτε τους
έξω», αυτούς βγάζουµε και σας καλώ κατόπιν της δικής σας τοποθέτησης στην ονοµαστική ψηφοφορία, που θα γίνει, αυτό που
είπατε τώρα ότι θα το υπερψηφίσετε να το υπερψηφίσετε πράγµατι, όχι από εκεί να ξιφουλκείτε, αλλά να τιµήσετε και τον λόγο
σας ως κόµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι εσείς είστε και µαζί και τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που εξαγριώνετε τους Έλληνες πολίτες. Διότι υπάρχουν
πολλοί φτωχότεροι από τους εν λόγω κυρίους και τις εν λόγω κυρίες, οι οποίες δεν έχουν αυτά τα ωφελήµατα.
Εµείς λοιπόν τασσόµαστε µε τους πολλούς ανυπεράσπιστους
Έλληνες και εσείς εκ των πραγµάτων -λυπάµαι γι’ αυτό- µε καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Χατζηδάκη, έχουµε και εµείς εµπειρία από τα αµφιθέατρα, αλλά κυρίως από τα σωµατεία. Το
έχετε καραµέλα: «καταχραστές», «καταχραστές», «καταχραστές».
Και σας λέµε: Τόσα χρόνια γιατί δεν τους βγάλατε; Ποιος τους
έκανε καταχραστές; Εσείς γιατί δεν τους βγάλατε τόσα χρόνια;
Δικιά σας πολιτική ευθύνη δεν είναι; Πείτε: «Κάναµε λάθος». Αλλά
δεν το κάνετε γι’ αυτόν τον λόγο. Για άλλο λόγο το κάνετε, για να
περάσουν όλα τα υπόλοιπα που κυριολεκτικά θα τσακίσουν την
κατάσταση των ανέργων.
Και όσον αφορά τα νούµερα, ξέρετε όταν έχει ο άλλος 40.000
δεν πάει τζάµπα µε το λεωφορείο, έχει ένα και δύο ΙΧ όταν έχει
και παραπάνω κιόλας. Ούτε αξιοποιεί εύκολα τον κοινωνικό τουρισµό, µε την κατάσταση που υπάρχει στον κοινωνικό τουρισµό
και µε τα ξενοδοχεία. Εποµένως, αφήστε αυτή την προπαγάνδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριοι συνάδελφοι, η
ονοµαστική και για οτιδήποτε άλλο θα γίνει αύριο το µεσηµέρι, να
το ξέρετε. Τα λέω γρήγορα για να δώσω τον λόγο στην Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού την κ. Μενδώνη για το άρθρο 4 της
τροπολογίας 1274/100.
Ορίστε έχετε τον λόγο, κυρία Μενδώνη και θα ακολουθήσει η
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Θα έχει και αύριο συνεδρίαση; Τι
ώρα είπατε για την ονοµαστική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας ενηµερώσω
ακριβώς για την ώρα, να δούµε πώς θα πάει η συνεδρίαση, να
ακούσουµε την κ. Μενδώνη και θα σας ενηµερώσω. Δεν θα σας
αφήσω έτσι.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια την ενιαία τροπολογία των Υπουργείων
Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Υγείας, η οποία αποτελεί προσθήκη στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ένα νοµοσχέδιο απολύτως µεταρρυθµιστικό, που εκσυγχρονίζει επιτέλους τις δηµόσιες δοµές απασχό-
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λησης και θεσµοθετεί υπηρεσίες που µπορούν να ανταποκριθούν
σε διεθνή πρότυπα και στις απαιτήσεις του εικοστού πρώτου
αιώνα.
Στη συγκεκριµένη τροπολογία και ειδικότερα µε το άρθρο 4 ζητείται η παράταση των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η διάταξη αφορά την
παράταση των συµβάσεων συνολικά τετρακοσίων εβδοµήντα
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προσελήφθησαν µε σκοπό την κάλυψη εποχικών
και παροδικών αναγκών για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
Οι υπάλληλοι αυτοί προσελήφθησαν την 1η Ιανουαρίου του 2022
και για χρονικό διάστηµα έως πέντε µήνες σύµφωνα µε την προκήρυξη, η οποία προκήρυξη όµως είχε βγει αρκετά νωρίτερα το
2021 και έθετε ως πέρας την 30ή Απριλίου του 2022.
Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων του ανωτέρω προσωπικού για
έναν µήνα και συγκεκριµένα µέχρι την 31η Μαΐου του 2022. Η παράταση των συµβάσεων κρίνεται αναγκαία ενόψει των αναγκών
που δηµιουργούνται από την εφαρµογή του θερινού ωραρίου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και από την αυξηµένη
επισκεψιµότητα που παρατηρείται λόγω των ηµερών του Πάσχα
και της έναρξης ήδη της τουριστικής περιόδου.
Με την παράταση των συµβάσεων διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία µουσείων και αρχαιολογικών χώρων ως την ολοκλήρωση
των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου της ανακοίνωσης ΣΟΧ1 του 2022 του Υπουργείου Πολιτισµού, το οποίο επίσης θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη
εποχικών και παροδικών αναγκών κατά τη διάρκεια του 2022.
Από την προτεινόµενη διάταξη προκαλείται δαπάνη, η οποία
αφορά στη µισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων και εκτιµάται στο
ποσόν των 568.500 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί και
έχει εξασφαλιστεί το ποσόν από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Επισηµαίνω ότι η παράταση των συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσµετράται
στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων µηνών, κατά
την έννοια του προεδρικού διατάγµατος 164 του 2004.
Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα παράτασης αφορά σε συµβάσεις που θα είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόµου και
οι συµβάσεις αυτές θα λήξουν αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αποζηµίωσης στο προσωπικό µετά το πέρας της
31ης Μαΐου 2022.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω εκτεθέντων, σας ζητώ την ψήφιση
αυτής της τροπολογίας, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη
και ασφαλής λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και µουσείων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Ενηµερώνω το Σώµα ότι θα διακοπεί η συνεδρίαση στις δώδεκα
τα µεσάνυχτα γιατί ξεφύγαµε πολύ. Θα αρχίσει αύριο στις 9.00’
και η ονοµαστική ψηφοφορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας θα γίνει περίπου 12.00’ µε 13.00’.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Θα
ήθελα να κάνω κατ’ αρχάς δύο παρατηρήσεις.
Πρώτα από όλα, δεν µας είπατε ποια είναι η σηµερινή κατάσταση επί των ηµερών σας στη λειτουργία του ΟΑΕΔ. Δεν µας είπατε ότι λόγω της συνεχούς µείωσης των εισφορών, υπάρχει µια
τεράστια µείωση όσον αφορά στα έσοδα και τους πόρους του
ΟΑΕΔ, µια µείωση που την περασµένη χρονιά ήταν 56%, περίπου
1,2 δισεκατοµµύρια, το οποίο σηµαίνει βέβαια υποχρηµατοδότηση
και συρρίκνωση των κοινωνικών προγραµµάτων του ΟΑΕΔ και διαφόρων κρίσιµων κοινωνικών πολιτικών.
Αυτό ήταν µια επιλογή σας. Ήταν δηλαδή µια επιλογή σας να
µειώνετε τις εισφορές, αλλά να µην έρχεστε να συµπληρώνετε
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την απώλεια που σηµαίνει αυτό για τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ.
Δεν µας είπατε, κύριε Υπουργέ, που συνηθίζετε να κάνετε αναφορά στο τι υπάρχει και ισχύει και εφαρµόζεται στην υπόλοιπη
Ευρώπη, ότι η χώρα µας έχει διαχρονικά και τώρα πολύ περισσότερο σε αυτή την περίοδο της µεγάλης πολλαπλής κρίσης, της
πανδηµίας, της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, από τα πιο χαµηλά επιδόµατα ανεργίας και για το µικρότερο χρονικό πλαίσιο
που δίνεται αυτό το επίδοµα, επειδή δηµιουργείτε διάφορες εικόνες σε σχέση µε το πώς ευεργετούνται οι άνεργοι και µάλιστα στοχοποιώντας τους.
Και φυσικά, δεν κάνετε καµµία αναφορά ότι στις επιλογές σας,
όσον αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης, ο πακτωλός του 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ πηγαίνει στην κατάρτιση, προκειµένου φυσικά να
ευεργετήσετε µε τις συγκεκριµένες προτεραιότητες και διαδικασίες που επιλέγετε την ιδιωτική αγορά στον τοµέα της κατάρτισης,
ενώ για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε µια τέτοια περίοδο κρίσης έχετε προσδιορίσει µόνο 571 εκατοµµύρια και µάλιστα, έχετε, κύριε Υπουργέ, εξαιρέσει τον δηµόσιο τοµέα. Και
ξέρουµε τη σηµασία που έχει η συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα,
όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, επειδή σας αρέσει πάρα πολύ να µιλάτε για
λαϊκισµό και είναι η καραµέλα για οποιαδήποτε κριτική είτε πολιτική είτε κοινωνική, ο χειρότερος λαϊκισµός είναι ο νεοφιλελεύθερος λαϊκισµός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι ο λαϊκισµός εκείνος ο οποίος θέλει την κάθε αντιµεταρρύθµιση, την κάθε απορρύθµιση της εργασίας, κάθε αντικοινωνικό
µέτρο να το θεωρήσει ότι είναι ένα βήµα για το µέλλον και εκσυγχρονισµός -αυτό που µας είπατε «επανεκκίνηση και το βλέµµα
µπροστά»-, όταν στην ουσία µε κάθε νοµοσχέδιο που µας έχετε
φέρει, από το αντεργατικό νοµοσχέδιο, από την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης, από τον πελατειακό στρατό των διακοσίων πενήντα έξι εκλεκτών ηµετέρων µετακλητών στις διοικητικές θέσεις προϊσταµένων του ΕΦΚΑ µε 8.000 ευρώ και 4.000 ευρώ
µισθούς, έρχεστε τώρα στο απόγειο του λαϊκισµού να συνεχίζετε
να µιλάτε για καταχραστές και για απατεώνες. Για ποιον λόγο;
Για να δηµιουργήσετε ένα κλίµα, γιατί αυτή είναι η θεωρία που
εφαρµόζετε σε όλα τα νοµοσχέδια και σε κάθε πολιτική. Στοχοποιείτε, απαξιώνετε, δηµιουργείτε κοινωνικό αυτοµατισµό, έχετε
και τα µέσα ενηµέρωσης να «πιπιλίζουν» όλη αυτή την ιστορία των
καταχραστών, απατεώνων, όπως ήταν τεµπέληδες οι του ΕΦΚΑ ή
άχρηστοι οι του ΣΕΠΕ. Αυτό κάνετε κάθε φορά.
Είναι τάχα µόνο για τους σαράντα χιλιάδες που εσείς λέτε ότι
έρχονται να ωφεληθούν από τι; Από τα εισιτήρια στα λεωφορεία,
για να ξέρουµε για τι πράγµα µιλάµε, και για τον κοινωνικό τουρισµό. Τίποτε άλλο. Για όλα τα άλλα υπάρχουν ήδη εισοδηµατικά
κριτήρια στον ΟΑΕΔ. Και δηµιουργείτε και µια εικόνα µιας τεράστιας σπατάλης.
Όχι, το κάνετε για να δικαιολογήσετε τις τιµωρητικές διατάξεις,
οι οποίες αφορούν το σύνολο των ανέργων. Δεν αφορούν τις σαράντα χιλιάδες. Αφορούν το σύνολο των ανέργων, αφορούν το
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες των ανέργων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κι έρχεστε και µας λέτε: «Μα, είσαστε εναντίον της επανεκκίνησης;». Είµαστε εναντίον της λογικής της έκθεσης Πισσαρίδη που
εσείς είσαστε ο πιο πιστός εφαρµοστής, όπου το δικαίωµα στην
εργασία και την υποχρέωση ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να
στηρίζει τους ανέργους, που είναι η πιο ευάλωτη οµάδα της κοινωνίας µας, εσείς δεν το δέχεστε. Μιλάτε για την ατοµική διάσταση, όπως και στην εργασία έτσι και για τους ανέργους, την
ατοµική τους ευθύνη.
Δηλαδή αν δεν δεχτούν τρεις φορές µία θέση εργασίας που
µπορεί για οποιοδήποτε λόγο να µην τους ταιριάζει ή να µην τους
αρµόζει, έρχεστε και τους τιµωρείτε και ταυτόχρονα, και την κατάρτιση την κάνετε τιµωρητική διαδικασία. Αντί να είναι µια ελκυστική διαδικασία, ένα εργαλείο που να έρθει να ενδυναµώσει τους
ανέργους, εσείς το κάνετε ευκαιρία τιµωρίας. Αν κάποιος δεν δεχθεί και αυτός διαγράφεται για έξι µήνες. Όπως και τους άλλους
που δεν δέχονται για τρεις φορές εργασία τους βγάζετε από το
µητρώο για δύο χρόνια. Είναι αυτό κοινωνική αντίληψη, όσον
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αφορά τη στήριξη για την αντιµετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων!
Φτάνετε στο σηµείο ακόµα να κάνετε τιµωρία και στον άνεργο
ο οποίος δεν τα καταφέρνει στην κατάρτιση. Αν δεν πετύχει στην
πιστοποίηση και αυτός φεύγει για έξι µήνες από το µητρώο.
Βέβαια ο κύριος Υπουργός είχε µια κρίση ειλικρίνειας, όπως µίλαγε, παρά τον νεοφιλελεύθερο λαϊκισµό. Είπε: «Μα, δεν γίνεται
να έχουµε στο µητρώο του ΟΑΕΔ ένα εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες
ανέργους». «Αυτό είναι κάτι που δεν µας αρέσει» µας είπατε σε
σχέση µε την ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει άλλα κριτήρια, κύριε Υπουργέ. Είναι στατιστική
υπηρεσία. Εδώ είναι µια διοικητική απογραφή και καταγραφή των
ανέργων. Δεν θα το λύσετε εσείς µέσα από διοικητικά και τιµωρητικά µέτρα το ζήτηµα αυτό, επειδή σας ενοχλεί η πραγµατικότητα
και υπάρχει ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι
δεν έχουν δουλειά και ζητούν δουλειά και θέλουν στήριξη και όχι
βέβαια τιµωρία.
Αλλά η όλη ιστορία για το ξεκαθάρισµα των ανέργων είναι πάνω
από όλα αυτή η διαφορετική φιλοσοφία. Δεν δέχεστε το δικαίωµα
στη δουλειά, δεν δέχεστε την υποχρέωση για τη στήριξη των
ανέργων. Εσείς µιλάτε για το δικαίωµα στην κατάρτιση. Η κατάρτιση, όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δηµιουργεί εφόδια, δηµιουργεί
ευκαιρίες για απασχόληση, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Δεν είναι αυτό το όπλο το οποίο δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Σωστή ως εργαλείο η κατάρτιση, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
µπορείτε να αντικαταστήσετε τα βασικά δικαιώµατα όσον αφορά
στην εργασία και την υποχρέωση του κράτους να στηρίζει τους
ανέργους ουσιαστικά µε το δικαίωµα που εσείς επιχειρείτε στην
κατάρτιση και µε τον τρόπο που το προωθείτε.
Η πραγµατικότητα, λοιπόν, είναι -επειδή µας µιλήσατε πάρα
πολλές φορές όσον αφορά στα διάφορα ζητήµατα που έρχεστε
να λύσετε µε αυτό το σχέδιο νόµου- ότι υποβαθµίζετε τον ΟΑΕΔ.
Διότι µας ρωτήσατε: Πού το είδατε ότι υποβαθµίζεται ο ΟΑΕΔ; Και
µάλιστα, κάνατε και ένα αστειολόγηµα. Είπατε: «Μα, γιατί; Επειδή
αλλάζουµε το όνοµα;». Φυσικά!
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, όταν ένας οργανισµός γίνεται δηµόσια υπηρεσία, σηµαίνει ότι υπάρχει υποβάθµιση, πρώτα από
όλα, της αυτονοµίας και του ρόλου του οργανισµού. Και βέβαια,
οι επιλογές σας στο σχέδιο νόµου έρχονται να ενισχύσουν αυτή
την απαξίωση πολλαπλά. Πρώτα από όλα, ενισχύετε τον έλεγχο
του κράτους, του Υπουργείου και περιθωριοποιείτε τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Είναι κάτι που σας
είπαν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, όταν έγινε η ακρόαση των φορέων.
Αυτό, όµως, δεν είναι απλό. Στην ουσία, µε αυτόν τον τρόπο,
έρχεστε εσείς να ελέγξετε τον προσανατολισµό των πολιτικών και
των µέτρων που εφαρµόζει η νέα Υπηρεσία Απασχόλησης, άρα
λοιπόν και τον προσανατολισµό που θα πάει ο πακτωλός όσον
αφορά τα κονδύλια του 1,2 δισεκατοµµυρίων για την κατάρτιση,
πώς θα γίνουν οι έλεγχοι και όλα τα σχετικά. Ταυτόχρονα, βέβαια,
ενισχύετε και µε δύο υποδιοικητές, χωρίς µάλιστα να λέτε -προφανώς, πήρατε το µάθηµα από τον ΕΦΚΑ- ποια θα είναι η αµοιβή
τους, προφανώς, γιατί δεν θέλετε πάλι να ακουστεί ότι θα είναι
8.000 ευρώ, όπως ήρθατε για τον ΕΦΚΑ και τις διάφορες θέσεις
προϊσταµένων του ΕΦΚΑ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η υποβάθµιση, όµως, συνεχίζεται. Καταργείτε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, το οποίο είχε και αυτό µια αυτονοµία όσον
αφορά στη διάγνωση των αναγκών της εργασίας.
Και τι κάνει το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Έρχεται να µεταφέρει και όχι υποχρεωτικά όλους, αλλά όσους
επιλέξει ο Υπουργός, σε αυτή την οµάδα εµπειρογνωµόνων, που
στην ουσία είναι µια οµάδα ελεγχόµενη από τον Υπουργό. Άρα,
να η δεύτερη υποβάθµιση. Ακόµα και η διάγνωση των αναγκών
της εργασίας, άρα του πού θα προσανατολιστούν και µε ποιον
τρόπο οι πολιτικές και φυσικά, ο πακτωλός της κατάρτισης πάλι
θα γίνει από στενά ελεγχόµενο κύκλο του επιτελικού κράτους της
Νέας Δηµοκρατίας.
Το βλέπετε, λοιπόν, πως όλη η εικόνα έρχεται και συµπληρώνεσαι και φτιάχνει την ίδια λογική που βλέπουµε σε όλα τα νοµοσχέδια; Απαξίωση του φορέα, ενίσχυση του ελέγχου του επιτελικού
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κράτους και ταυτόχρονα, στοχοποίηση των ίδιων των ανέργων,
όπως είχατε κάνει στο παρελθόν µε όλους τους φορείς για τους
οποίους έχετε την ευθύνη.
Είναι σαφές ότι είναι ένα σχέδιο νόµου αυτό το οποίο όχι δεν
µας πάει µπροστά, αλλά µας πάει πάρα πολύ πίσω και για αυτόν
τον λόγο, εµάς η θέση µας είναι σαφής. Το καταψηφίζουµε και δεσµευόµαστε ότι όλες αυτές τις αντικοινωνικές ρυθµίσεις, όπως και
όλα τα δικά σας αντεργατικά, αντικοινωνικά νοµοσχέδια µετά τις
εκλογές, µε την εντολή του ελληνικού λαού θα τα καταργήσουµε
και θα αποκαταστήσουµε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος για τη στήριξη του δικαιώµατος στην εργασία και την προστασία των ανέργων.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στα θέµατα των τροπολογιών.
Μια σύντοµη παρατήρηση, επειδή µε κάθε τροπολογία που φέρνετε έχουµε και µια περαιτέρω υπονόµευση της Κυριακής αργίας
και της δουλειάς όσον αφορά το Σαββατοκύριακο.
Μας φέρνετε, λοιπόν, εδώ µια επιπλέον επέκταση όσον αφορά
στα φροντιστήρια και όσον αφορά στα κέντρα ξένων γλωσσών.
Είναι σαφές ότι αυτή είναι η λογική σας και συνεχώς, διευρύνετε
αυτόν τον κύκλο.
Εµείς το καταδικάζουµε και το καταψηφίζουµε.
Όµως, να κλείσουµε µε το µείζον θέµα του fast track όσον
αφορά στις συντάξεις.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που φέρνετε όσον αφορά το fast track των
συντάξεων έχει τέσσερις λόγους. Σηµαίνει πανικό, οµολογία αποτυχίας, εµπαιγµό ξανά των συνταξιούχων και στο βάθος προεκλογική διάσταση όσον αφορά το πότε θα γίνουν οι εκλογές και την
αγωνία µιας Κυβέρνησης που συνεχώς καταρρέει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Πόσες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πανικός: Παραλάβατε
εκατόν επτά χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ -έχουµε επανειληµµένα καταθέσει τα στοιχεία- όπου, µάλιστα, είχαµε µειώσει, ως κυβέρνηση, κατά 70% από ό,τι παραλάβαµε το 2015 και αυτή τη στιγµή οι εκκρεµείς συντάξεις είναι
υπερτριπλάσιες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είναι οµολογία αποτυχίας, γιατί κάθε φορά που έρχεστε στο
Βήµα µας λέτε ότι θα λύσουµε το πρόβληµα των συντάξεων. Θα
λύσετε το πρόβληµα των συντάξεων, όταν µε ένα κουµπί, όπως
έλεγε ο κ. Βρούτσης, θα βγαίνει η σύνταξη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σσσσς!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Είναι συµπεριφορά αυτή;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι, ότι µπορεί να µη σας ενδιαφέρει τι λέει η Αντιπολίτευση,
αλλά θα έλεγα τουλάχιστον να αφήσετε τον Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Σας παρακαλώ εγώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν ακούστηκε κάτι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Είναι απαράδεκτο, είναι απρεπές αυτό που
κάνει, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Μελά! Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό!
Κύριε Μελά, σεβαστείτε την κυρία Ξενογιαννακοπούλου! Σας
παρακαλώ! Δεν ακούστηκε κάτι! Σεβαστείτε τη συνάδελφο!
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, συνεχίστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Επαναλαµβάνω. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο κ. Χατζηδάκης έχουν έρθει από αυτό
το Βήµα και έχουν λύσει πολλές φορές το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων, το οποίο παραµένει στο ακέραιο. Μας είπατε ότι
µε ένα κουµπί θα βγαίνει η σύνταξη. Μετά ήρθατε να απαξιώσετε
τον ΕΦΚΑ, να ιδιωτικοποιήσετε όσον αφορά στις θέσεις προϊσταµένων, βάλατε ιδιώτες και στην ουσία, ξέρουµε ότι µε το ζόρι αν
έχουν βγει πενήντα σχέδια αποφάσεων, όπου τα περισσότερα
επέστρεψαν πίσω µε λάθη και έρχεστε τώρα στην ουσία να οµολογήσετε το φιάσκο µιας πολιτικής, η οποία δεν στηρίζει τον
ΕΦΚΑ, δεν ολοκληρώνει το πληροφοριακό σύστηµα και δεν κάνει
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τις αναγκαίες προσλήψεις.
Ο εµπαιγµός δε στους συνταξιούχους είναι ότι, στην ουσία,
κύριε Υπουργέ, τι κάνετε µε αυτό; Τους µεταθέτετε την ευθύνη.
Την ευθύνη την έχει ο απλός συνταξιούχος και όχι το δηµόσιο, το
Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ. Τους υποχρεώνετε να πάνε όλοι να πληρώσουν ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους για να υποβάλουν,
επειδή θα έχουν την ευθύνη, την αίτηση συνταξιοδότησης. Αυτό
κάνετε. Μπορεί ο κάθε απλός συνταξιούχος να µπορεί να υποβάλλει λεπτοµέρειες τα στοιχεία της σύνταξής του;
Ταυτόχρονα, έρχεστε και λέτε ότι µέσα σε πέντε χρόνια θα γίνει
ο έλεγχος και σε αυτά τα πέντε χρόνια -άρα, στην ουσία νοµιµοποιείτε τα τρία µε πέντε χρόνια- θα έρθετε πίσω να ζητήσετε τα
χρήµατα που τους έχετε δώσει. Λέµε, λοιπόν, ότι είναι ο απόλυτος
εµπαιγµός.
Να κλείσουµε, βέβαια και µε την προεκλογική σκοπιµότητα,
γιατί ακούσαµε τον κ. Μητσοτάκη στο Χαλάνδρι να λέει ότι ναι µεν
οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά πρέπει να
είστε σε εγρήγορση. Προφανώς, είστε σε εγρήγορση και γι’ αυτό
φέρνετε αυτή την τροπολογία.
Εµείς, από την πλευρά µας, έχουµε ζητήσει εκλογές, γιατί εδώ
όπου έχει φτάσει η χώρα µας και έχει γονατίσει η κοινωνική πλειοψηφία, οι εκλογές είναι η λύση, η πολιτική και κοινωνική αλλαγή
και µια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Μην ενοχλείστε τώρα και µε τις χειρονοµίες οι οποίες γίνονται.
Δεν υπάρχει λόγος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εµείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι. Γενικά µιλώ. Άµα
αρχίσουµε και µε αυτά, δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
Καλείται στο Βήµα η κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου της Ελληνικής Λύσης.
Επειδή θα διακόψουµε στις δώδεκα τα µεσάνυχτα, αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουµε χρόνο. Το επτάλεπτο θα το τηρούµε. Δεν έχουµε
καθόλου χρόνο. Σας το λέω πολύ υπεύθυνα αυτό.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Το δικαίωµα στην εργασία και στην επαγγελµατική αποκατάσταση είναι θεµελιώδες και αυτό σηµατοδοτείται και από την
ύπαρξη ειδικής διάταξης στο Σύνταγµα.
Ωστόσο οι σηµερινές συνθήκες έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς και η αδιαµφισβήτητη αξία της
εργασίας υπονοµεύεται τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά, σε συνδυασµό µε την ακρίβεια που µαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, οι
περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόµη και στα
βασικά.
Προχωράτε στη µετονοµασία του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού «ΟΑΕΔ», σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης «ΔΥΠΑ», µια µετονοµασία χωρίς ουσία. Κατά την ακρόαση φορέων ρωτήσαµε αν έχουν υπολογιστεί το κόστος και οι χαµένες
εργατοώρες, για να υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Δεν µας απάντησε
κανείς. Μας παρουσιάζετε µια σειρά από στοχεύσεις, οι οποίες,
το πιθανότερο, είναι να µείνουν στα χαρτιά. Ο διοικητής και οι υποδιοικητές θα επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πώς αλλιώς άλλωστε; Σε αυτά είστε πρώτοι.
Οι νέοι άνθρωποι στις µέρες µας λόγω της υψηλής ανεργίας
αδυνατούν να λάβουν µια αυτόνοµη θέση στην κοινωνία, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να επιτύχουν τους στόχους τους.
Η παρατεταµένη ανεργία οδήγησε τόσο κατά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και συνεχίζει να οδηγεί λόγω των διαδοχικών κρίσεων
χιλιάδες νέους µας, πάνω από εξακόσιες πενήντα χιλιάδες, µε τον
αριθµό να αυξάνεται στη µετανάστευση. Όλοι αυτοί οι Έλληνες
ζητούν κίνητρα και ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα µας.
Οφείλουµε να τους τα δώσουµε.
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ωθούν τους νέους ανθρώπους να
επιλέξουν ένα επάγγελµα το οποίο δεν σχετίζεται µε τις σπουδές
και τα ενδιαφέροντά τους, µόνο και µόνο για να µπορέσουν να διασφαλίσουν τα αναγκαία οικονοµικά έσοδα. Και φυσικά, δεν πρέπει
να παραβλέπουµε το γεγονός ότι σε πολύ µεγάλο βαθµό εξαναγκάζονται να δεχθούν ποικίλες παραβιάσεις των εργασιακών τους
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δικαιωµάτων, από την υπερωριακή απασχόληση χωρίς αµοιβή,
µέχρι την απουσία ασφάλισης ή την ελλιπή ασφάλιση.
Ένα από τα κύρια αίτια που έχουν οδηγήσει στη σηµερινή κατάσταση είναι και ο ελλιπής επαγγελµατικός προσανατολισµός
που έχει ως αποτέλεσµα τη µαζική διεκδίκηση συγκεκριµένων πανεπιστηµιακών σχολών και συγκεκριµένων επαγγελµάτων. Εκεί
πρέπει να δοθεί έµφαση. Αυτός ο συνωστισµός και τα αποτελέσµατά του θα µπορούσαν να αποφευχθούν σε κάποιο βαθµό µέσω
του οργανωµένου και έγκαιρου επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Η µεγάλη µείωση της απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας
που σηµειώθηκαν από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, προκάλεσαν βαθιά ρήξη στην ήδη προβληµατική σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας που είχε διαµορφωθεί και ενισχυθεί
πριν την κρίση. Η αδυναµία σύνδεσης της αγοράς εργασίας µε
τον χώρο της εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσµα πολύ συχνά νέοι
απόφοιτοι να µην κατέχουν τα επιθυµητά προσόντα και την αναγκαία κατάρτιση και τις δεξιότητες για την απρόσκοπτη επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
Θα θέλαµε να κάνουµε ειδική αναφορά στο άρθρο 29 του παρόντος σχετικά µε το µηχανισµό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Σύµφωνα µε αυτό, η διάγνωση των αναγκών της
αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, παρούσες και µελλοντικές, και η
πρόταση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας ανατίθεται στη µονάδα εµπειρογνωµόνων απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικών υποθέσεων του
άρθρου 80 του ν.4826/2021 «Μονάδα Εµπειρογνωµόνων».
Όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.4763/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την παραγωγή και την
αγορά εργασίας αναφέρεται στην παράγραφο 3 ότι: «Τα συµβούλια σύνδεσης µε την παραγωγή και την αγορά εργασίας έχουν ως
αποστολή την υποβολή εισηγήσεων/γνωµοδοτήσεων ως προς το
Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον ανωτέρω
νόµο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και ειδικότερα,
στη Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για θέµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ιδίως, για τους τοµείς και τις ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δηµόσια ΙΕΚ, µεταλυκειακό έτος, τάξεις µαθητείας, ΕΠΑΛ, δηµόσιες ΕΣΚ και ΕΠΑΣ,
µαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και τα ειδικά µαθήµατα, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριµένου κορµού µαθηµάτων, εφόσον τεκµηριωµένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του
αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριµένης περιφέρειας».
Δεν φαίνεται να υπάρχει διασύνδεση αυτών των δύο οργάνων,
ενώ φαίνεται οι αρµοδιότητές τους να καλύπτουν η µια την άλλη.
Προκειµένου να αναπτυχθεί ένα νέο, ανταγωνιστικό και παραγωγικό µοντέλο, απαιτείται η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
νέες δεξιότητες στους εργαζόµενους. Για την ανάπτυξη των νέων
δεξιοτήτων είναι αναγκαίες οι αλλαγές στη δοµή, στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος και στο περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
Είναι, επίσης, αναγκαίο να υπάρχει αποτελεσµατική µέριµνα για
τη συνεχή κατάρτιση των ανέργων, για να έχουν τη δυνατότητα
να διεκδικήσουν ένα διαφορετικό προσανατολισµό χάρη στις νέες
τους δεξιότητες.
Αξίζει να αναφέρουµε –και θα το καταθέσουµε στα Πρακτικάότι στον ευρωπαϊκό δείκτη δεξιοτήτων του CEDEFOP η Ελλάδα
καταλαµβάνει την τελευταία θέση µε 17% µε µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 66%. Ως προς την αντίστοιχο δείκτη δεξιοτήτων υστερεί σηµαντικά τόσο ως προς την ενεργοποίηση των
δεξιοτήτων µε 45% έναντι 79% της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
ως προς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων µε 43% έναντι 76% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη συνολική κατάταξη καταλαµβάνει την
προτελευταία θέση.
Και φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε και
στην ανεργία στα άτοµα µε αναπηρία, καθώς σύµφωνα µε την
εναλλακτική έκθεση «Ελλάδα 2019» από την ΕΣΑΜΕΑ -µέρος της
οποίας θα προσκοµίσουµε- το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε
σοβαρές αναπηρίες ανέρχεται σχεδόν στο 39%. Το υψηλότερο
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ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες στις ηλικίες
είκοσι πέντε έως είκοσι εννέα ετών ανέρχεται στο 58,2%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό ατόµων χωρίς αναπηρίες στις ηλικίες είκοσι
πέντε έως είκοσι εννέα ετών ανέρχεται στο 40,9%.
Χρειάζονται λύσεις, όχι άλλες υποσχέσεις. Οι κρατικοί προγραµµατισµοί για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της ανεργίας
είναι συνήθως ευκαιριακοί και πρόχειροι, γι’ αυτό έχει δηµιουργηθεί αυτός ο φαύλος κύκλος.
Εµείς στην Ελληνική Λύση το λέµε ξεκάθαρα: Οι Έλληνες χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, χρειάζονται εξασφάλιση ευκαιριών
και παροχή κινήτρων και όχι στείρα επιδοµατική πολιτική. Όχι άλλη
εξαθλίωση.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα άλλο ένα καταστροφικό, αντικοινωνικό, αντεργατικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, άλλο ένα νοµοσχέδιο µε ευφάνταστο τίτλο
όµως, όπου οι λέξεις χάνουν το νόηµά τους. «Καλές δουλειές»
ονόµασαν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Βέβαια, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι µόνο δεν έφερε –και δεν
στοχεύει να φέρει- τις πολλές και καλές δουλειές που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά καθηµερινά λεηλατεί τη µεσαία τάξη,
τους εργαζόµενους, τους αγρότες, τους νέους και τις νέες, ενώ
έρχεται σήµερα µε έναν νόµο να λύσει, όπως λέει, το πρόβληµα
της ανεργίας στη χώρα. Πώς θα το λύσει; Κόβοντας επιδόµατα
και διαγράφοντας τους ανέργους από τα µητρώα του ΟΑΕΔ, εξαφανίζοντας, ουσιαστικά, τους καταγεγραµµένους ανέργους µε
διάφορα προσχήµατα, άκρατο λαϊκισµό και, προφανώς, µπόλικο
νεοφιλελευθερισµό.
Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, λοιπόν, η λύση για τους πάνω από
ένα εκατοµµύριο ανέργους, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει ο
ΟΑΕΔ, δεν είναι πια οι πολλές και καλές δουλειές, αλλά η δια
νόµου διαγραφή ανέργων από τα µητρώα µε επιβολή ποινολογίου
και µέσω εκφοβισµού και απαξίωσης των ίδιων των εργαζοµένων
στον οργανισµό, στον ΟΑΕΔ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι µε πλήρη κατάργηση κινδυνεύουν το
ειδικό βοήθηµα τρίµηνης παραµονής στο Μητρώο Ανέργων και το
ειδικό βοήθηµα µετά τη λήξη του επιδόµατος ανεργίας, το οποίο
έχουν λάβει χιλιάδες δικαιούχοι ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πως το µόνο που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η επικοινωνία και οι αριθµοί. Δεν δίνει
καµµία δεκάρα για τους εργαζόµενους, τους άνεργους και κυρίως
τις ανάγκες τους σε δύσκολες, ξαναλέω, εποχές.
Η συνταγή διάλυσης δηµόσιου φορέα, βέβαια, είναι γνωστή στη
Νέα Δηµοκρατία, το έχουµε δει και σε άλλους οργανισµούς. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε ότι τη διάλυση αυτή έχει αναλάβει ο κ. Χατζηδάκης –έχει το know how από το παρελθόν.
Απαξίωσε τη ΔΕΗ, για να την ξεπουλήσει µετά και τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε στους λογαριασµούς ρεύµατος που έρχονται
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ έχει ξεπουλήσει τον ΔΕΔΔΗΕ,
τη ΔΕΠΑ. Απαξίωσε τον ΕΦΚΑ, για να προσληφθούν και εκεί γαλάζια golden boys εκτός ΑΣΕΠ προφανώς και κριτηρίων, µε µισθό
8.000 ευρώ το µήνα. Ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση, ενώ
τριακόσιοι σαράντα χιλιάδες συνταξιούχοι περιµένουν ακόµα να
λάβουν τη σύνταξή τους. Ήταν, που ο κ. Χατζηδάκης και η Νέα
Δηµοκρατία θα έλυναν µε µιας και µε ένα κουµπί το πρόβληµα των
εκκρεµών συντάξεων.
Εάν σήµερα δεν είναι οµολογία πλήρους αποτυχίας της πολιτικής τους και απόλυτου εµπαιγµού των συνταξιούχων, τότε τι είναι;
Διότι, όχι µόνο το ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων δεν λύθηκε µε
το πάτηµα ενός κουµπιού, αλλά τώρα ο κ. Χατζηδάκης και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µεταθέτουν την ευθύνη στους συνταξιού-
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χους, λέγοντας ότι είτε θα κάνετε µόνοι σας τις αιτήσεις και εµείς
κάποια στιγµή θα τις εξετάσουµε είτε αν έχετε την οικονοµική δυνατότητα, θα µεταβείτε και θα πληρώσετε κάποιον ιδιώτη, λογιστή,
δικηγόρο ή ειδήµονα, για να κάνει την αίτηση για τη σύνταξη.
Με την ίδια συνταγή, λοιπόν, που ανέφερα και πριν απαξιώνει η
Κυβέρνηση σήµερα και τον ΟΑΕΔ, καταργώντας το όνοµα ενός
ιστορικού οργανισµού και υποβαθµίζοντας τον σε απλή υπηρεσία.
Τον µετατρέπει από ασπίδα προστασίας και αρωγό των ανέργων,
των φτωχοποιηµένων νοικοκυριών, των λαϊκών στρωµάτων, σε ένα
µηχανισµό στοχοποίησης και περαιτέρω περιθωριοποίησής τους
από την κοινωνία. Αν και διαλύουν τον ΟΑΕΔ, δεν έχουν ξεχάσει
βέβαια να κάνουν και πάλι δουλίτσες µε τα κέντρα κατάρτισης.
Ανοίγουν αφειδώς την κάνουλα, για να ξεκοκκαλίσουν τα κέντρα
κατάρτισης πάνω από 2 δισεκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης και το νέο ΕΣΠΑ, ενώ αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαν να πέσουν στην παραγωγή. Επαναφέρουν, δηλαδή, το πάρτι που είχαν
στήσει µε την κατάρτιση την περίοδο 2012-2014, πάρτι -για να µην
ξεχνάµε- που µόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σταµάτησε, τροποποιώντας ριζικά τα προγράµµατα στον ΟΑΕΔ, θέτοντας µια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, στόχευση και πρακτική προς όφελος
των ανέργων και των εργαζοµένων.
Άλλωστε, η ελληνική κοινωνία δεν ξεχνά και το πρόσφατο ακριβοπληρωµένο σκάνδαλο της Νέας Δηµοκρατίας µε τα «σκόιλ ελικικού» και τα κέντρα κατάρτισης, αλλά και πολλά άλλα σκάνδαλα
και τακτοποιήσεις που έχουµε ζήσει τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησής τους. Γι’ αυτό και ο λαός έχει αποσύρει την εµπιστοσύνη του από τη Νέα Δηµοκρατία και κάνει σπασµωδικές κινήσεις
η Κυβέρνηση και καταρρέει κάθε µέρα, γιατί κυνικά αδιαφορεί για
τις ανάγκες αυτού του λαού και το µόνο που κάνει είναι πλούσιες
εξυπηρετήσεις σε φίλους και κολλητούς.
Δεν αρκούνται, όµως, µόνο σε αυτά. Όπως και µε τον ΕΦΚΑ,
βάζουν χέρι και στην ακίνητη περιουσία του ΟΑΕΔ, στα µεγάλα οικόπεδα του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, µετατρέποντάς τα σε real estate. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα
ακίνητα του ΟΑΕΔ στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία έχουν απαξιώσει. Δεν φροντίζουν εκπληκτικές εγκαταστάσεις µε πάρα πολλές δυνατότητες, δεν φροντίζουν για τη συντήρησή τους και τώρα
µαθαίνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο ότι θα προχωρήσουν µε τη λογική real estate. Business as usual, γνωστή µέθοδος και στόχευση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Παράλληλα, σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν βάζουν πλαφόν στις
ανώτερες αµοιβές διευθυντή και υποδιευθυντών στη νέα υπηρεσία
που δηµιουργούν και αναρωτιόµαστε ποια γαλάζια golden boys,
άραγε, ετοιµάζονται να θησαυρίζουν και πάλι από τα δηµόσια ταµεία µε υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι και οι νέες σήµερα βιώνουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Η Νέα Δηµοκρατία, η οποία
µας οδήγησε στη γενιά των 700 ευρώ, που µετά έγιναν 400, στον
εξευτελιστικό υποκατώτατο µισθό, στη µαζική µετανάστευση νέων
επιστηµόνων, απαξιώνει και υποβαθµίζει τη ζωή µας και σήµερα,
µέρα µε τη µέρα, µε ακρίβεια, ανεργία, επισφάλεια, ανασφάλεια,
εργασιακή ζούγκλα, λουκέτα, χρεοκοπία, φυγή στο εξωτερικό.
Αυτό είναι το µέλλον που επιφυλάσσετε για εµάς.
Με αυτό το νοµοσχέδιο πάτε ένα βήµα παραπέρα το νεοφιλελεύθερο αφήγηµά σας, την επίθεση που έχετε κηρύξει σε πολίτες
και ειδικά στη νεολαία,
κατηγορώντας τους ουσιαστικά πως οι ίδιοι φταίνε που είναι
άνεργοι. Προσπαθείτε να διώξετε από πάνω σας εγκληµατικές ευθύνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Επιχειρείτε να παρουσιάσετε µια ψεύτικη ειδυλλιακή εικόνα για
τη χώρα, όπου οι καλές δουλειές είναι εκεί έξω και µας περιµένουν, πως η Ελλάδα είναι νέα Σίλικον Βάλεϊ, όπου πληθώρα νέων
καλοπληρωµένων θέσεων εργασίας περιµένουν, αλλά οι τεµπέληδες, όπως λέτε, καταχραστές και επιτήδειοι άνεργοι, όπως τους
χαρακτηρίζετε, αρέσκονται να ζουν µε τα ψίχουλα που τους παρέχει το κράτος από το ταµείο ανεργίας. Μα, δεν ντρέπεστε να τα
λέτε αυτά; Σε ποια χώρα, άραγε, ζείτε; Σε ποια χώρα ζείτε και τα
λέτε αυτά;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε
αυτό- ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η µοναδική κυβέρνηση που κατά τα έτη 20152019 προχώρησε ένα µεγάλο πρόγραµµα µεταρρύθµισης του
ΟΑΕΔ, µε στόχο να µετατραπεί σε έναν σύγχρονο οργανισµό που
στηρίζει τον άνεργο και τον εργαζόµενο, βρίσκεται δίπλα στις
ανάγκες του και απαντά µε νέα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης προφίλ των ανέργων και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των τάσεων
ζήτησης των επαγγελµάτων και της επιχειρηµατικότητας ανά
κλάδο και τοπικές αγορές, µε την εφαρµογή καινοτόµων και ανοιχτών προγραµµάτων απασχόλησης, κατάρτισης, επιχειρηµατικότητας, µε προσλήψεις εργασιακών συµβούλων και κατάρτιση του
συνόλου του προσωπικού του ΟΑΕΔ.
Ας µην ξεχνάµε, επίσης, πως ήταν εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εν µέσω κρίσης που µείωσε την ανεργία κατά δέκα ολόκληρες µονάδες. Ανεργία που οι δικές σας, δυστυχώς, κυβερνήσεις
είχαν φτάσει στα ύψη. Είναι προφανές και έχουµε δεσµευτεί γι’
αυτό, πως µόλις αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της χώρας -και
αυτή η στιγµή έρχεται πάρα πολύ σύντοµα-, θα αξιοποιήσουµε
όλους τους διαθέσιµους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους βάσει
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για στοχευµένα προγράµµατα
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στήριξης και ενίσχυσης των
ανέργων και των ευάλωτων οµάδων, µε σεβασµό στα εργασιακά
δικαιώµατα, την αξιοπρεπή εργασία, τη σταθερή απασχόληση, τη
δίκαιη αµοιβή, κυρίως όµως, την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων
µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο σε έναν Βουλευτή από τη Νέα Δηµοκρατία
και συγκεκριµένα στον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά. Μετά, θα πάω στον
κ. Βασίλειο Βιλιάρδο από την Ελληνική Λύση. Στη συνέχεια, είναι
και ο κ. Γρηγοριάδης και περιµένουµε και τον κ. Κουτσούµπα.
Κύριε Κοτρωνιά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας τις τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης, µπορώ να πω ότι δεν περιµένατε ποτέ από την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -και τα έχετε και λίγο χαµένανα κάνει µια σύγχρονη εργατική και κοινωνική πολιτική προς όφελος των εργαζοµένων και της εργατικής τάξης. Και όµως, υπάρχει
εξήγηση και µάλιστα απλή: Είναι, γιατί το θέµα της αντιµετώπισης
της ανεργίας υπήρξε εξαρχής ένας βασικός πυλώνας δράσης και
πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης, η οποία, άλλωστε, σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, κατόρθωσε να µειώσει την
ανεργία κατά 5,3 ποσοστιαίες µονάδες, σηµειώνοντας το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας από τον Ιούνιο του 2010 και τον χαµηλότερο αριθµό ανέργων από το Μάρτιο του 2010 και µάλιστα -ας
ληφθεί και αυτό υπ’ όψιν- σε εποχή κρίσης.
Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις που έχουν σηµειωθεί στον τοµέα
αυτό, η µείωση της ανεργίας παραµένει σηµαντική προτεραιότητα
για την Κυβέρνηση, η οποία στο άµεσο µέλλον και µε το παρόν
νοµοσχέδιο θα ευνοήσει ακόµα περισσότερο ανέργους και εργαζόµενους µε µια σειρά µέτρων στήριξης και µε πολλαπλασιασµό
των προγραµµάτων για επιδότηση θέσεων εργασίας από τον
ΟΑΕΔ.
Το παρόν νοµοσχέδιο έχει ως στόχο την ενδυνάµωση του ΟΑΕΔ
και την ενίσχυση του βασικού του ρόλου ως διαµεσολαβητή µεταξύ των ανέργων και της αγοράς εργασίας, µε στόχο αφ’ ενός
την καταπολέµηση της ανεργίας και αφ’ ετέρου τη στελέχωση των
επιχειρήσεων µε τους πιο κατάλληλους υπαλλήλους.
Βασική επιδίωξη του οργανισµού δεν θα πρέπει να είναι η διαιώνιση και η συντήρηση της ανεργίας, αλλά η στήριξη των ανέργων και η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να
επανενταχθούν το συντοµότερο δυνατόν στην αγορά εργασίας.
Σε αυτόν τον ουσιαστικό ρόλο, σε αυτή την πολιτική εστιάζει το
παρόν νοµοσχέδιο, όπως υποδηλώνει άλλωστε και η µετονοµασία
του ΟΑΕΔ σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που από ’δω και
πέρα θα τη λέµε ΔΥΠΑ, σηµατοδοτώντας έτσι την εφαρµογή
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, παράλληλα µε την καταβολή των αναγκαίων επιδοµάτων.
Οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου έχουν τρεις βασικούς

11776

στόχους. Πρώτον, την υποβοήθηση των ανέργων, ιδίως των µακροχρόνιων, µε νέα ψηφιακά εργαλεία για να βρουν δουλειά και
να επιβραβευθούν όσοι αναζητούν ενεργά ή όσοι βρίσκουν τελικά
εργασία. Δεύτερον, την αντιµετώπιση φαινοµένων κατάχρησης
των παροχών του οργανισµού. Τρίτον, την αναβάθµιση του συστήµατος κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων του εργατικού µας
δυναµικού.
Για την ενίσχυση της απασχόλησης και την εξάλειψη των φαινοµένων απάτης και κατάχρησης των επιδοµάτων το νοµοσχέδιο
προβλέπει µια σειρά από σηµαντικές παρεµβάσεις οι οποίες είναι
οι εξής:
Πρώτον, το επίδοµα εργασίας, το οποίο θεσπίζεται για πρώτη
φορά για όλους όσους βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι θα µπορούν
παράλληλα µε τον µισθό τους να συνεχίζουν να εισπράττουν το
50% του επιδόµατος ανεργίας µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της περιόδου καταβολής του, δηµιουργώντας έτσι ένα
πρόσθετο κίνητρο ενεργούς αναζήτησης της εργασίας.
Δεύτερον, η καταβολή µπόνους 300 ευρώ σε όσους µακροχρόνια ανέργους, άνω των πέντε ετών, καταρτίζουν ατοµικό σχέδιο
δράσης.
Τρίτον, η θέσπιση νέων ψηφιακών εργαλείων διευκόλυνσης των
ανέργων, όπως η ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, το ψηφιακό µητρώο και
το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, το οποίο διαµορφώνεται σε
συνεργασία µε τον εργασιακό σύµβουλο της ΔΥΠΑ.
Τέταρτον, η εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων σε σχέση µε τη
διατήρηση σειράς βοηθηµάτων προς τους εγγεγραµµένους του
ΟΑΕΔ, προκειµένου πλέον να προορίζονται για όσους τα έχουν
πραγµατικά ανάγκη και να εκλείψουν περιπτώσεις ατόµων µε εισοδήµατα δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως τα οποία παράλληλα
παραµένουν εγγεγραµµένα ακόµα και µέχρι είκοσι χρόνια στον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. Ας σηµειωθεί ότι
για το επίδοµα ανεργίας µακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθηµα
για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους παραµένουν οι
προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Πέµπτον, διαγράφονται από το µητρώο ανέργων για έξι µήνες
και χάνουν το επίδοµα ανεργίας όσοι δεν συµµετέχουν σε δράση
κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ, όπως επίσης διαγράφονται για δύο χρόνια και χάνουν το επίδοµα όσοι αρνηθούν τρεις προσφερόµενες
θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι προσφερόµενες θέσεις είναι σύµφωνες µε το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης
που έχουν καταρτίσει και µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους.
Παράλληλα µε την αναζήτηση εργασίας, το νοµοσχέδιο εστιάζει
και στην κατάρτιση των ανέργων ως όχηµα για την επαγγελµατική
επανένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται µια σειρά ρυθµίσεων που αναβαθµίζουν τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά και η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του
επαγγελµατικού δυναµικού µε παράλληλη σύγχρονη χαρτογράφηση των πραγµατικών αναγκών της αγοράς εργασίας.
Ιδιαίτερα θα σταθώ στη σηµαντική παρέµβαση για εκσυγχρονισµό της στεγαστικής πολιτικής προς όφελος των εργαζοµένων,
των ανέργων και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµοδιότητες της ΔΥΠΑ επεκτείνονται πλέον από τις στεγαστικές ανάγκες του εργατικού δυναµικού και σε εκείνες των νέων συνολικά,
µία παρέµβαση και µία πρόβλεψη πολύ σηµαντική για την ενίσχυση των νέων ανθρώπων, των νέων ζευγαριών, των νέων οικογενειών, µε απώτερο στόχο, βέβαια, την πάταξη και την
ελαχιστοποίηση του φαινοµένου της συρρίκνωσης του ελληνικού
πληθυσµού.
Μέσα, λοιπόν, από διατάξεις του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόµητα και δοµηµένα ακίνητα για
την εκπλήρωση των σκοπών που σχετίζονται µε τη στεγαστική
συνδροµή, καθώς και να συµπράττει µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς για την ανέγερση ακινήτων. Στόχος να διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζοµένους και ιδιαίτερα για τους νέους. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ και
η αύξηση των εσόδων της µε ακίνητα, βέβαια, που δεν προορίζονται για κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
Θα κλείσω µε µία ακόµα σηµαντική ρύθµιση που αφορά στην
επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής συντάξεων. Θεσµοθετούµε
τις fast track συντάξεις και τις συντάξεις εµπιστοσύνης για την επιτάχυνση των συντάξεων. Οι fast track αφορούν στις νέες συντά-
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ξεις που υποβάλλονται από εδώ και µπρος. Οι συντάξεις εµπιστοσύνης αφορούν στο ξεκαθάρισµα των συντάξεων που εκκρεµούν
ακόµη στον ΕΦΚΑ. Συγκεκριµένα, καθιερώνεται προθεσµία τριών
µηνών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων για έκδοση κυρίας σύνταξης, επίσης τριών µηνών για έκδοση επικουρικής σύνταξης η
οποία εκκινεί µε την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και έξι
µηνών για χορήγηση εφάπαξ παροχής. Έτσι, µε εµπιστοσύνη
στους πολίτες, θα χορηγείται η σύνταξη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διενέργεια του ελέγχου των πράξεων απονοµής της
σύνταξης.
Επιπλέον, καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή φυσικών παραστατικών για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, όπως προκύπτει
από το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» χωρίς την υποχρέωση προσκόµισής
τους σε φυσική µορφή στον ΕΦΚΑ και αξιοποιείται κάθε πρόσφορο στοιχείο που µπορεί να αποδείξει την εργασία των προς
συνταξιοδότηση συµπολιτών µας.
Πρόκειται, εν κατακλείδι, για ένα νοµοσχέδιο µε σηµαντικό κοινωνικό πρόσηµο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής
της Κυβέρνησης η οποία εκπλήσσει συνεχώς την Αντιπολίτευση
µε την περαιτέρω ενίσχυση ανέργων και εργαζοµένων µέσα από
την ουσιαστική αλλαγή του ΟΑΕΔ, οδηγώντας τα επιδόµατα στους
πραγµατικούς ανέργους, επενδύοντας στην κατάρτισή τους, επεκτείνοντας τη στεγαστική πολιτική µε αποδέκτες και τους νέους
της πατρίδας µας συνολικά και εν τέλει δηµιουργώντας έναν
ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ ανέργων και αγοράς εργασίας
µε στόχο, βέβαια, το κοινό όφελος των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Βασίλειο Βιλιάρδο, στη συνέχεια στον κ. Βασίλειο Γιόγιακα και στη συνέχεια στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25. Πάντα είµαι σε αναµονή του κ. Κουτσούµπα, ο οποίος έκανε παραχωρήσεις σήµερα –να το ξέρετεως Αρχηγός.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εισαγωγικά, είναι απαράδεκτο
αυτό που συµβαίνει µε τους Υπουργούς και τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Ο ένας µας λέει πως όταν από πληθωρισµό 2% τον Φεβρουάριο φτάνουµε σε πληθωρισµό 8%, η άνοδος των
τιµών είναι 6%. Δηλαδή όταν από το δεύτερο υπόγειο πηγαίνεις
στον όγδοο όροφο, διανύεις έξι ορόφους; Ο άλλος συγκρίνει τον
πληθωρισµό 8,9% της Ελλάδας µε το 8,5% των Ηνωµένων Πολιτειών και λέει «όλα καλά». Στις Ηνωµένες Πολιτείες, όµως, δροµολογήθηκαν τεράστια νοµισµατικά και δηµοσιονοµικά µέτρα,
αυξάνοντας κατακόρυφα την ποσότητα χρήµατος, ενώ ανακοινώθηκε σταδιακή αύξηση των µισθών ύψους 15%, αυξάνοντας κατά
πολύ την αγοραστική αξία τους. Εκτός αυτού, οι Ηνωµένες Πολιτείες είχαν πέρυσι τον Μάρτιο πληθωρισµό 2,6%, οπότε η άνοδος
των τιµών ήταν 5,9%, ενώ στην Ελλάδα η άνοδος είναι 10,5%,
αφού τον ίδιο µήνα πέρυσι είχαµε αποπληθωρισµό 1,6%, είχαµε
δηλαδή τη διπλάσια άνοδο των τιµών σχετικά µε τις Ηνωµένες Πολιτείες µε µισθούς πείνας, σε πλήρη αντίθεση φυσικά µε τους µισθούς των Ηνωµένων Πολιτειών.
Τι σηµαίνει ο πληθωρισµός; Απλούστατα πως οι µισθοί, οι συντάξεις, τα εισοδήµατά µας κ.ο.κ. έχουν αξία 10,5% λιγότερη από
τον περσινό Μάρτη, ενώ από τις καταθέσεις θα χάνεται ένα αντίστοιχο ποσοστό που είναι το ίδιο µε τη δήµευσή τους, µε τη δήµευση, θυµίζουµε, που φοβόντουσαν στο παρελθόν οι Έλληνες
και απέσυραν τις αποταµιεύσεις τους. Αυτό, όµως, γίνεται σήµερα
χωρίς να το καταλαβαίνουµε.
Θα ήταν καλό, λοιπόν, να προσέχουν τι λένε οι Υπουργοί και οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αφού οι Έλληνες δεν είναι
ανόητοι και καταλαβαίνουν, ειδικά αυτοί που πληρώνονται µε τον
κατώτατο µισθό, η πτώση της αγοραστικής αξίας του οποίου ήταν
14% τον Ιανουάριο πριν από τον πόλεµο, σύµφωνα µε τη Γενική
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας.
Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισµός είναι φόρος. Το τονίζω
ξανά. Ο πληθωρισµός είναι φόρος, οπότε δεν µπορεί να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση πως µείωσε τους φόρους ελαφρύνοντας τη µε-
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σαία τάξη, αφού συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αύξησε τους φόρους.
Τέλος, είναι αδύνατο να µην καταλαβαίνει πως µε αυτές τις
τιµές των τροφίµων, της βενζίνης, του ρεύµατος, των ενοικίων
κ.ο.κ. δεν µπορούν να επιβιώσουν οι Έλληνες, βιώνοντας µια κατάσταση πολύ χειρότερη από την πρώτη εποχή των µνηµονίων.
Στο νοµοσχέδιο τώρα, ακολουθείται εν πρώτοις η ίδια συνταγή
µε τις µετονοµασίες, όπως από το «τρόικα» στο «θεσµοί» και από
το «θεσµοί» στο «ενισχυµένη εποπτεία», εν προκειµένω από ΟΑΕΔ
σε ΔΥΠΑ.
Ενδεχοµένως, δε, στο µέλλον οι άνεργοι θα µετονοµαστούν σε
αρνητές εργασίας, αφού θα τους παρέχεται εκπαίδευση και συνεντεύξεις για εργασία σε µια χώρα που δεν υπάρχουν ποιοτικές
θέσεις εργασίας, ενώ οδηγείται ξανά στη χρεοκοπία.
Περαιτέρω, καταργείται ένας οργανισµός, ο ΟΑΕΔ, και απορροφάται από το δηµόσιο, όταν άλλου η Κυβέρνηση δηµιουργεί
από δηµόσιους οργανισµούς, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
όπως µε την απόλυτη απολιγνιτοποίηση. Όπως και σε άλλες αλλαγές, δε, συνοδεύεται από προσλήψεις και ανακατατάξεις προσωπικού, χωρίς καν κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, όσον αφορά στις αποζηµιώσεις στα µέλη του Εθνικού
Συµβουλίου Εργατικού Δυναµικού της ΔΥΠΑ στα άρθρα 27, 28 και
63 παρ. 1.
Εκτός αυτού, µε το άρθρο 32 καταργείται ένα νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναµικού, ενώ στη θέση του καθολικού διαδόχου υπεισέρχεται
το δηµόσιο, αναλαµβάνοντας όλα τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις
και το προσωπικό του, χωρίς ούτε εδώ κάποια κοστολόγηση. Άλλα
αντί άλλων, δηλαδή χωρίς καµµία λογική και καµµία στρατηγική.
Όσον αφορά τώρα τον τίτλο «Δουλειές Ξανά», θυµίζει προεκλογικό σύστηµα, παρά τίτλο σχεδίου νόµου, όπως το «Επενδύω στην
Ελλάδα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, επενδύσεις δεν είδαµε, το
«Ελλάδα, ισχυρή ανάπτυξη», ανάπτυξη δεν είδαµε ή το «Μάτι
Ξανά», που τελικά ως οντότητα διαλύθηκε, όπως θα καταθέσουµε
για τα Πρακτικά µαζί µε όλα όσα λέµε. Θέσεις εργασίας, πάντως,
δεν δηµιουργούνται έτσι, θυµίζοντας πως οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ είναι σταθερά περί το ένα εκατοµµύριο, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει συνεχώς πολύ χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας.
Τα Greek statistics, λοιπόν, ζουν και βασιλεύουν, ενώ σε σχέση
µε την αναφορά σε πλουσίους και τον αποκλεισµό τους από τον
ΟΑΕΔ πρόκειται για τη γνωστή αποπροσανατολιστική τακτική του
Υπουργού, όπως µε τους πλούσιους συνδικαλιστές πριν ξεπουλήσει µια ΔΕΚΟ, τους πλούσιους συνταξιούχους πριν µειώσει τις
συντάξεις κ.ο.κ..
Το µεγάλο πρόβληµα είναι, όµως, ότι η Ελλάδα έχει το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής εργατικού δυναµικού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στο 61%, επίσης έναν πολύ χαµηλό µέσο µισθό και σχετικά υψηλό αριθµό µερικής απασχόλησης.
Το πλέον ανησυχητικό, βέβαια, είναι ότι έχουµε υψηλά ποσοστά
ανεργίας και στους πτυχιούχους, ενώ το πτυχίο έχει εξελιχθεί σε
ένα διαβατήριο, για να φεύγουν οι νέοι µας από τη χώρα. Περί
τους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες νέους µας έχουν εγκαταλείψει
τη χώρα, µε κόστος για την οικονοµία µας πάνω από 100 δισεκατοµµύρια ευρώ -κόστος εκπαίδευσης-, στερώντας µας ΑΕΠ πάνω
από 32 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Εκτός αυτού, το συγκεκριµένο γεγονός είναι τροµακτικό για ένα
κράτος µε τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα, όπως η Ελλάδα, για
το οποίο δεν ενδιαφέρεται καθόλου η Κυβέρνηση.
Συνεχίζοντας, για την καταπολέµηση όλων των παραπάνω δεν
χρειάζονται µετονοµασίες, αλλά η διόρθωση των δοµικών προβληµάτων της οικονοµίας µας, όπως τις αναφέρει η µελέτη Πισσαρίδη
στις σελίδες 141 και 142. Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι αφού η
µελέτη το αναφέρει, προτείνει εκπαίδευση και αναµόρφωση του
ΟΑΕΔ στις σελίδες 148 έως 151. Τα ίδια, δηλαδή, µε το νοµοσχέδιο.
Εν προκειµένω, καταλαβαίνουµε πως ο κ. Χατζηδάκης, ως
Υπουργός ειδικών αποστολών, δεν αναρωτήθηκε πού θα εργαστούν όλοι αυτοί. Είναι ακατανόητο, όµως, για τον κ. Πισσαρίδη
που βραβεύτηκε µε Νόµπελ για θέµατα τριβής στην αγορά εργασίας. Το ίδιο πρόβληµα, βέβαια, έχει η µελέτη Πισσαρίδη και σε
πολλά άλλα σηµεία.
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Ολοκληρώνοντας, γιατί δεν έδωσε το κόστος των µέτρων το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; Στο Ταµείο Ανάκαµψης, πάντως,
υπάρχουν πολλές από αυτές τις δράσεις, µε προϋπολογισµό άνω
των 450 εκατοµµυρίων ευρώ, όπως θα καταθέσουµε για τα Πρακτικά, αφού δεν υπάρχει χρόνος να τα αναφέρουµε.
Σχετικά µε τα ακίνητα του ΟΑΕΔ τώρα και του πρώην ΟΕΚ, πρέπει να καταγραφούν, θυµίζοντας πως ο Υπουργός ψήφισε νοµοσχέδιο για τη διαχείριση των ακινήτων των ταµείων µε τον
εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ, χωρίς καν να µας ενηµερώσει πόσα ακίνητα έχουν.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο, δε, παρέχει τη δικαιοδοσία για µίσθωση και αγορά µε τα άρθρα 43 και 44, χωρίς καµµία κοστολόγηση. Αν είναι δυνατόν τέτοια προχειρότητα! Δεν την έχουµε
ξαναδεί ποτέ.
Τι να περιµένει, βέβαια, κάποιος από ένα κράτος που µεταβίβασε πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες ακίνητα του δηµοσίου στην
ΕΤΑΔ του Υπερταµείου των ξένων, µε αποτίµηση µόνο των δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε, µε τη συνολική τους αξία στο
1 δισεκατοµµύριο ευρώ, που σηµαίνει µόλις 14.670 ευρώ για
κάθε ακίνητο.
Όσον αφορά στο άρθρο 58, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
δεν αναφέρει το ποσό µείωσης των εσόδων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, λόγω υπαγωγής προσωπικού στο Ταµείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Αλήθεια, τι απόδοση
θα έχει φέτος το ταµείο; Οι αποδόσεις από 43% έως 68%, όπως
αναφερόταν από τον Υπουργό για τις επικουρικές συντάξεις
στην παρουσίαση του Υπουργείου, βασιζόταν σε ετήσια απόδοση 4,5%. Φαντάζοµαι πως θα βλέπει τώρα ο Υπουργός πώς
εξελίσσονται τα χρηµατιστήρια και ότι η απόδοση αυτή που υποσχέθηκε δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ποτέ.
Σχετικά µε το ΤΣΜΕΔΕ -άρθρο 62-, θυµίζουµε πως οι ζηµίες
του από το PSI ήταν τουλάχιστον 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
από τη συµµετοχή του στην Τράπεζα Αττικής είχε επίσης µεγάλες ζηµίες, µε δική του ευθύνη, βέβαια, αλλά και µεγάλη ευθύνη
της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτικού µηχανισµού. Εποµένως, απαιτείται πολύ µεγάλη σοβαρότητα µε τις επενδύσεις,
καθώς επίσης µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ασφαλιστικών ταµείων.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, πρόκειται για ένα προεκλογικό νοµοσχέδιο, που δεν λύνει προβλήµατα, αλλά αυξάνει τις δαπάνες,
θέτοντας ακόµα ένα λιθαράκι στην υπερχρέωση της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βιλιάρδο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας, τον οποίο
και ευχαριστώ για την παραχώρηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα -χαρά µας που βρίσκεστε στην Αίθουσα-, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε τις διατάξεις που συζητούµε σήµερα απευθυνόµαστε, πρώτα απ’ όλα, στους άνεργους, αυτούς που θέλουµε να
ενισχύσουµε, µε επίγνωση των θεµάτων τους, µε αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, µε κοινή λογική.
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, στους ανέργους, για να τους πούµε
ότι θα έχουν περισσότερα κίνητρα, περισσότερα εργαλεία, ώστε
να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά και µάλιστα, κατάλληλη δουλειά.
Είναι το νέο ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, ένα είδος συµβολαίου µε τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης µε το προφίλ
του ατόµου που ψάχνει δουλειά, τους επαγγελµατικούς στόχους
του, τις ενέργειες και τον χρόνο που χρειάζονται.
Είναι το επίδοµα των 300 ευρώ για κάθε άνεργο, µε προτεραιότητα στον άνεργο πάνω από πέντε χρόνια, που θα συµφωνήσει
να κάνει ατοµικό σχέδιο δράσης, δηλαδή να επανασυνδεθεί µε
τον δηµόσιο φορέα απασχόλησης.
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Είναι ο εργασιακός σύµβουλος, που ενεργοποιείται για να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόµενο να πετύχει τους στόχους του ατοµικού σχεδίου δράσης.
Είναι, επίσης, οι προσφερόµενες δουλειές σύµφωνα µε το
προφίλ και τους στόχους του ενδιαφερόµενου και µε το δικαίωµα
του ενδιαφερόµενου να απορρίψει µέχρι και δύο κατάλληλες θέσεις, καθώς στην τρίτη άρνηση θα διαγράφεται από το µητρώο
ανέργων και θα χάνει το επίδοµα ανεργίας για δύο χρόνια.
Είναι ακόµα το επίδοµα ανεργίας που γίνεται επίδοµα εργασίας. Γιατί όσοι βρίσκουν δουλειά ενώ παίρνουν επίδοµα ανεργίας, θα συνεχίσουν να λαµβάνουν το 50% του επιδόµατος µέχρι
να λήξει η περίοδος καταβολής του.
Απευθυνόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους ανέργους για να τους πούµε ότι θα µπορούν να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν γνώσεις και ικανότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά
εργασίας. Ότι γι’ αυτόν τον λόγο βλέπουµε την κατάρτιση όχι ως
τυπική διαδικασία, όχι ως µια επιδοτούµενη υποχρέωση που πρέπει να βγει, αλλά ως µια κίνηση ουσίας, που βοηθά τον ενδιαφερόµενο να βρει κατάλληλη δουλειά και την επιχείρηση κατάλληλο
εργαζόµενο.
Με αυτόν τον σκοπό υψώνουµε τον πήχη της ποιότητας και
της αξιολόγησης όσων παρέχουν επιδοτούµενα προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης, προβλέποντας την πληρωµή των
παρόχων, αλλά και των συµµετεχόντων, βάσει της ολοκλήρωσης
του προγράµµατος και την πιστοποίηση των ωφελούµενων από
αναγνωρισµένο φορέα, ώστε να έχει ενισχυµένο αντίκρισµα, να
µετράει δηλαδή, στην αγορά.
Παράλληλα, ο ενδιαφερόµενος θα έχει σε έναν ατοµικό ηλεκτρονικό φάκελο δεξιοτήτων όλη την εικόνα των καταρτίσεων και
των πιστοποιήσεών του και θα παίρνει µέσω αυτού µονάδες επιχορήγησης για κατάρτιση.
Απευθυνόµαστε στους ανέργους και τους καταρτιζόµενους
για να τους πάµε ακόµα παρακάτω. Θα έχουν ολοένα καλύτερα,
ολοένα πιο επίκαιρα, ολοένα πιο στοχευµένα προγράµµατα κατάρτισης γιατί προβλέπουµε µηχανισµούς, µε τους οποίους θα
εντοπίζονται έγκαιρα οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι δεξιότητες στις οποίες θα προσαρµόζεται η επαγγελµατική κατάρτιση.
Μαζί µε όσους αναζητούν εργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµαστε σε χιλιάδες εργαζόµενους, ιδιαίτερα στις
νέες και στους νέους, για να τους πούµε ότι βάζουµε τις βάσεις
για να βοηθήσουµε το θέµα της στέγης. Δίνονται στον διάδοχο
του ΟΑΕΔ, τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διάφοροι τρόποι
να αξιοποιήσει την περιουσία της και να είναι δυνατή η κατασκευή και η αγορά ακινήτων, µε σκοπό να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες των νέων.
Θέλω να πω µε την ευκαιρία, ότι ο κύριος Υπουργός έδωσε
πρόσφατα ένα στίγµα σύγχρονης στεγαστικής πολιτικής µιλώντας για υιοθέτηση ευρωπαϊκών πρακτικών, όπως το επίδοµα επιτοκίου, το επίδοµα ενοικίου και η καταβολή χαµηλού ενοικίου και
στη συνέχεια η δυνατότητα αγοράς του ακινήτου.
Με τις διατάξεις, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου απευθυνόµαστε επίσης, στις αρχικά µεγαλύτερες επιχειρήσεις, για να
τους πούµε ότι θα µπορούν να προσφέρουν πιο ελκυστικές συνθήκες εργασίας στους εργαζόµενους που είναι νέοι γονείς,
καθώς θα επιδοτούνται για να δηµιουργήσουν στις εγκαταστάσεις τους χώρους φύλαξης παιδιών από έξι µηνών έως δυόµισι
χρονών. Μας παρακολουθεί η κ. Συρεγγέλα, που είναι και από
τους πρωτεργάτες του προγράµµατος.
Δεν θα µπορούσα, όµως, να µην αναφερθώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στην τροπολογία του Υπουργού Εργασίας µε την
οποία απευθυνόµαστε στους συµπολίτες µας που περιµένουν τη
σύνταξή τους, αλλά και σε εκείνους που πρόκειται να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Οι κύριες συντάξεις θα βγαίνουν µε διαδικασία fast track. Με λίγα λόγια, ο ΕΦΚΑ υποχρεούται στο εξής
να εκδίδει τις νέες συντάξεις µέσα σε τρεις µήνες. Αν ο χρόνος
αυτός παρέλθει, οι αρµόδιες υπηρεσίες για να εκδώσουν την
απόφαση θα ελέγχουν µόνο δύο πράγµατα: Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», καθώς και τα πρόσθετα στοιχεία που έχει προσκοµίσει ο ίδιος ασφαλισµένος για τον χρόνο
ασφάλισής του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι εκκρεµείς συντάξεις από την άλλη θα βγαίνουν µε τη λεγόµενη «σύνταξη εµπιστοσύνης», µε µια ακόµα πιο γρήγορη διαδικασία. Θα λαµβάνονται υπ’ όψιν τα στοιχεία του συστήµατος
«ΑΤΛΑΣ» και τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στον ΕΦΚΑ οι ασφαλισµένοι, αλλά µε βάση και τη δήλωση του ασφαλισµένου για τον
πρόσθετο ασφαλιστικό χρόνο, χωρίς αυτό να συνοδεύεται απαραίτητα από αποδεικτικά. Και στις δύο περιπτώσεις οι συντάξεις
θα ελέγχονται εκ των υστέρων και σε διάστηµα µέχρι πέντε χρόνια
από την έκδοσή τους.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι προφανώς
η προσπάθεια της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει την ανεργία, να
δηµιουργήσει περισσότερες και καλύτερες δουλειές δεν εξαντλείται µέσα σε ένα νοµοσχέδιο. Ούτε πανηγυρίζουµε για τη χαµηλότερη ανεργία τα τελευταία περίπου δώδεκα χρόνια παρά την
πανδηµία και την ενεργειακή κρίση. Από τη µείωση στις εισφορές
εργαζοµένων και τη νέα αύξηση του κατώτατου µισθού µέχρι την
επιδότηση της πρόσληψης ανέργων, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την έγκριση σηµαντικών επενδύσεων, η προσπάθεια
είναι συνεχής και πολυµέτωπη. Το οφείλουµε όχι µόνο σε όσους
µας έχουν εµπιστευθεί, αλλά πολύ περισσότερο σε όλους τους
εργαζόµενους και τους ανέργους, στους οποίους άλλωστε απευθυνόµαστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου, όπως µου υποσχεθήκατε.
Καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Γενικός Γραµµατέας
του κόµµατος κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Πριν από λίγες ηµέρες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έγιναν τα επίσηµα αποκαλυπτήρια της κυβέρνησης Ζελένσκι ή πιο σωστά ότι ο
Ζελένσκι και το ναζιστικό τάγµα Αζόφ πάνε χέρι-χέρι και όπως συνήθως συµβαίνει σε παρόµοιες εκδηλώσεις, τα αποκαλυπτήρια
συνοδεύονται µε χειροκροτήµατα. Αυτό ακριβώς κάνατε, κύριοι
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος Αλλαγής. Χειροκροτούσατε την αντιδραστική κυβέρνηση
Ζελένσκι και τους ναζί του Αζόφ. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε η εικόνα αυτού του αίσχους θα σας συνοδεύει για πάντα. Το
ίδιο ισχύει και για όσους αποχώρησαν, αφού πρώτα µε την παρουσία τους, αλλά και τη στάση τους όλες τις προηγούµενες ηµέρες,
νοµιµοποίησαν αυτή τη διαδικασία «ξεπλύµατος» του Ζελένσκι και
µαζί µε αυτόν των ναζιστών συνεταίρων του.
Είµαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια όταν
µιλούσε ο Ζελένσκι και οι ναζί του Αζόφ. Είµαστε περήφανοι γιατί
οι Βουλευτές του ΚΚΕ δεν χειροκρότησαν µια κυβέρνηση που ευθύνεται και αυτή, µαζί µε τη Ρωσία, για το δράµα που ζει σήµερα
ο λαός της Ουκρανίας.
Δεν πρόκειται ούτε για ατόπηµα, ούτε απλά για φιάσκο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για τη συνειδητή πολιτική επιλογή όλων σας,
µόνο και µόνο γιατί αυτή την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι τη
στηρίζει το ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο των Ηνωµένων Πολιτειών,
του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το οποίο έχετε όλοι σας
στοιχηθεί. Επίσης, συνειδητή επιλογή σας είναι η κλιµάκωση της
ελληνικής εµπλοκής µε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισµού
στην Ουκρανία, τη µετακίνηση ελληνικών στρατιωτικών τµηµάτων
στην Ανατολική Ευρώπη σε νατοϊκούς σχηµατισµούς, την παράδοση υποδοµών της χώρας για µεταφορά νατοϊκών δυνάµεων, την
επιβολή κυρώσεων προς τη Ρωσία, που τις πληρώνουν τελικά οι
λαοί, ενώ τµήµατα του κεφαλαίου, όπως οι Έλληνες εφοπλιστές
που θα µεταφέρουν το πανάκριβο αµερικανικό αέριο LNG, θησαυρίζουν.
Δεν θα ασχοληθώ µε όλους αυτούς που έτρεξαν να αποχαρακτηρίσουν το τάγµα Αζόφ από τον ναζιστικό χαρακτήρα του. Θα
µπορούσαν να πάνε και για µάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, γιατί κάτι τέτοια επικαλούνταν στο δικαστήριο οι
ναζί χρυσαυγίτες. Θα πω, όµως, για όλους εσάς που για να δικαιολογήσετε τη στάση σας επιµένετε να εκφράζετε τη συµπάθεια και
την αλληλεγγύη σας στον Ζελένσκι, γιατί -όπως λέτε- είναι «ο
εκλεγµένος πρόεδρος». Σας έπιασαν, δήθεν, οι δηµοκρατικές σας
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ευαισθησίες. Τι δηµοκρατία είναι αυτή µε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά
έντεκα πολιτικά κόµµατα της αντιπολίτευσης εκτός νόµου, ανάµεσά τους και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ουκρανίας βέβαια, ένα
κόµµα µε µεγάλη κοινοβουλευτική δύναµη πριν, του οποίου πολλά
στελέχη βρίσκονται ακόµα στις φυλακές.
Λέτε ότι στηρίζετε τον Ζελένσκι γιατί είναι ο Πρόεδρος µιας
χώρας που ο λαός της δέχεται επίθεση. Μάλιστα. Επίθεση ο λαός
της Ουκρανίας δέχεται από τη Ρωσία εδώ και ενάµιση µήνα, αλλά
δέχεται επίθεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σήµερα και από
την κυβέρνηση Ζελένσκι, που όπως και η προηγούµενη, του Ποροσένκο, προέκυψε µετά από πραξικόπηµα µε τη συµβολή των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και του ΝΑΤΟ µέσα στην Ουκρανία.
Είναι µια κυβέρνηση που έχει στηρίξει και ενσωµατώσει, όπως
επίσηµα έχει πει η ίδια η Κυβέρνηση, στις δοµές του κράτους, του
στρατού και της αστυνοµίας τις ναζιστικές οργανώσεις, που καταπατά δικαιώµατα του, δικαιώµατα του λαού της Ουκρανίας,
όπως και των µειονοτήτων που ζουν στην Ουκρανία, ανάµεσά τους
και της ελληνικής.
Ορισµένοι, µάλιστα, προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από µια
ψευδεπίγραφη κριτική ότι τάχα ο Ζελένσκι δεν µίλησε στα κοινοβούλια της Ελλάδας και της Κύπρου για την εισβολή και κατοχή
της Κύπρου από την Τουρκία. Δεν θα σας κατηγορήσει και κάποιος ότι έχετε και πολύ άδικο βέβαια, αλλά δεν βλέπετε τι γίνεται;
Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική σας συµµαχία, της δήθεν αλληλεγγύης έχει σταµατήσει να µιλάει για εισβολή και κατοχή στην
Κύπρο, αλλά µιλάει πλέον για µια γενικά και αφηρηµένα ανεπίλυτη
σύγκρουση -λέει- στην Κύπρο. Τον Ζελένσκι περιµένατε; Τι να
πούµε; Ντράπηκε ως και η ίδια η ντροπή.
Μπορούµε, βέβαια, να µιλάµε ώρες για τις µεγάλες ευθύνες
σας για τη συµµετοχή και εµπλοκή της Ελλάδας, για λογαριασµό
της άρχουσας τάξης της, στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στην Ουκρανία, όπως και για ώρες µπορούµε να µιλάµε και για έναν άλλο
πόλεµο που ξεκίνησε πριν από τον πόλεµο και αναφέροµαι στην
ακρίβεια, γιατί οι αυξήσεις στην ενέργεια, στα βασικά είδη κατανάλωσης δεν ξεκίνησαν µετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είχαν ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Η ακρίβεια σχετίζεται µε τη
σηµερινή δηµοσιονοµική πολιτική που έχει ανάγκη το µεγάλο κεφάλαιο και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να ανακάµψει και να επανέλθει σε κερδοφορία.
Σας βολεύει, κύριοι της Κυβέρνησης, να τα ρίχνετε όλα στον
πόλεµο. Όµως, ο πόλεµος απλά επιδείνωσε µια ήδη αρνητική κατάσταση, γιατί αν οι τιµές στο ρεύµα, στα καύσιµα έχουν πάρει
την ανηφόρα, είναι γιατί όλοι σας είχατε για ευαγγέλιο την πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας µε την πράσινη µετάβαση, την
απολιγνιτοποίηση, την απαξίωση των εγχώριων πηγών ενέργειας
προς όφελος των κερδών µόνο των µεγάλων ενεργειακών οµίλων.
Μπορεί τώρα ο ένας να ρίχνει στον άλλον τις ευθύνες. Όλοι
σας, όµως, αφήνετε στο απυρόβλητο την κοινή σας πολιτική.
Όµως, πραγµατική λύση για τον λαό είναι τελικά η αξιοποίηση
όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας, την οποία προτείνει
µόνο το ΚΚΕ και αυτό σηµαίνει συνολική, σχεδιασµένη αξιοποίηση
και του λιγνίτη και των υδρογονανθράκων και της γεωθερµίας και
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των υδάτων και άλλων
πηγών προς όφελος των λαϊκών αναγκών για να πάψει η ενέργεια
τελικά να αποτελεί εµπόρευµα.
Σε αντίθεση µε εσάς, που κριτήριο είναι η αντοχή της καπιταλιστικής οικονοµίας, για εµάς κριτήριο για τις θέσεις, για τις προτάσεις είναι η αντοχή και οι ανάγκες των εργαζοµένων και όχι οι
προτεραιότητες των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Για αυτό
διεκδικούµε εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις σε µισθούς,
µέτρα προστασίας του εισοδήµατος των φτωχών αυτοαπασχολουµένων της πόλης και της υπαίθρου.
Όµως, έτσι είναι. Αυτοί είστε. Για εσάς η οικονοµία αντέχει τη
µείωση της φορολογίας και τα κέρδη των λίγων, αλλά όχι την κατάργηση –βλέπετε- του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
αντέχει τις δεκάδες φοροαπαλλαγές για εφοπλιστές, αλλά όχι
µέτρα ενίσχυσης των συστηµάτων υγείας, αυξήσεις σε συντάξεις,
επαναφορά της δέκατης τρίτης, της δέκατης τέταρτης σύνταξης,
αντέχει πολεµικούς εξοπλισµούς-µαµούθ, αλλά όχι την κατάργηση
των πράσινων φόρων στην ενέργεια, τη γενναία µείωση και το πλα-
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φόν στις τιµές σε βασικά είδη διατροφής, την επιδότηση ενοικίου
για λαϊκά νοικοκυριά. Για εσάς αντέχει ο λαός να πληρώνει κάθε
χρόνο πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ για πολεµικές ανάγκες
του ΝΑΤΟ και τώρα να πληρώνει και την εµπλοκή της χώρας στον
πόλεµο της Ουκρανίας, αλλά δεν αντέχει την κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές λαϊκές κατοικίες, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για τους επαγγελµατίες κ.λπ..
Για να έρθω στο σηµερινό νοµοσχέδιο, η σηµερινή οικονοµία
αντέχει «ζεστό» χρήµα για τις µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι
µέτρα για την προστασία των ανέργων. Μάλιστα, αντί να πάρετε
µέτρα για την ενίσχυση του εισοδήµατος των εργαζοµένων, των
συνταξιούχων ενάντια στην ακρίβεια, φέρνετε µέσα στη νύχτα
τροπολογία που υπονοµεύει και άλλο τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Κατ’ αρχάς, πήγαν περίπατο τα όσα µας λέγατε ότι οι αλλαγές
στον ΕΦΚΑ θα λύσουν το πρόβληµα µε τις συντάξεις. Το µόνο
που θέλατε ήταν να βάλετε τους ιδιώτες στην απονοµή των συντάξεων, φυσικά µε το αζηµίωτο. Πλήρωνε δεκαετίες ο εργαζόµενος για να πάρει σύνταξη, τώρα θα πληρώνει και χαράτσι για
να τη βγάλει ο ιδιώτης. Του λέτε, όµως, και από πάνω ότι έχει και
προσωπική ευθύνη για τα στοιχεία που θα δώσει και τι σύνταξη
θα πάρει. Και αν µετά προκύψει λάθος από τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, εµπλέκετε τον συνταξιούχο σε µία απίστευτη
ταλαιπωρία και στο τέλος µπορεί να βγει και χρεωµένος, να χρειάζεται να πληρώνει και από επάνω.
Αποσύρετε άµεσα αυτό το αίσχος. Ακούστε τους συνταξιούχους που αυτή την εβδοµάδα κάνουν µαζικές κινητοποιήσεις σε
όλη την Ελλάδα. Δώστε πίσω τα κλεµµένα, όσα τους έχετε πάρει
και εσείς και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Δώστε τώρα
πίσω το δώρο του Πάσχα σε όλους τους συνταξιούχους και όχι
τα «ψίχουλα» των 200 ευρώ που δίνετε µόνο σε µία µερίδα.
Νοµοθετείστε ώστε να µην υπάρχει σύνταξη κάτω από 650
ευρώ. Έχετε τεράστια ευθύνη να στηρίξετε τους συνταξιούχους.
Διαβάζουµε πως το νοµοσχέδιό σας για τον ΟΑΕΔ έχει τίτλο:
«Δουλειές Ξανά». Θα µπορούσατε, βέβαια, κάλλιστα να το βαφτίσετε «Χρυσές δουλειές ξανά» για κάποιους επιχειρηµατίες µε
τα χρήµατα των εργαζοµένων. Γιατί τέτοιο είναι το νοµοσχέδιό
σας που δίνει τη χαριστική βολή στον οργανισµό.
Παίρνετε τις εισφορές των εργαζοµένων, χρήµατα που παρακρατούνται για να προστατευθούν οι άνεργοι, για να υπάρχουν
υποτυπώδεις κοινωνικές παροχές σε όλους τους εργαζόµενους
και τις δίνετε πεσκέσι σε κάποιους επιχειρηµατικούς οµίλους για
να χρηµατοδοτείται η ολιγόµηνη, ελαστική, κακοπληρωµένη εργασία.
Αλλά πού να τη βρείτε την τσίπα, την έχετε χάσει εδώ και χρόνια, µαζί και οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του
ΠΑΣΟΚ κ.λπ..
Τον κοινωνικό τουρισµό τον έχετε κουτσουρέψει. Τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας τον καταργήσατε. Τις επιδοτήσεις σε
βιβλίο, σε θέατρο τις εξαφανίσατε. Υποχρηµατοδότηση και κατακερµατισµός σε ό,τι συνέβαλε στην προστασία της µητρότητας: στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, στη µαθητεία. Όλα αυτά
τα κάλυπτε ο ΟΑΕΔ και οι καταργηθέντες οργανισµοί της κατοικίας και της εστίας που, ανεξαρτήτως εάν ήµασταν ευχαριστηµένοι από τις παροχές και την επάρκειά τους, ήταν µία βάση για
τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών, για την αύξηση του επιδόµατος ανεργίας, των επιδοµάτων προστασίας.
Όταν οι µισθοί βρίσκονται σε ιστορικό χαµηλό, ο πληθωρισµός
καλπάζει µήνα µε τον µήνα και επίδοµα ανεργίας παίρνει ένας
στους δώδεκα ανέργους, το πρόβληµα δεν βρίσκεται στη διάταξη του οργανισµού, αλλά στον προσανατολισµό του και στο
πάρτι που έχουν στήσει επιχειρηµατικοί όµιλοι επάνω στις πλάτες του εργαζόµενου λαού.
Μαζί µε τη µεγαλοεργοδοσία επιχειρείτε να τελειώνετε συνολικά µε ό,τι είχε αποµείνει από τον ΟΑΕΔ ως ένας οργανισµός
προστασίας ανέργων και εργαζοµένων. Γι’ αυτό και το νοµοσχέδιο χτίστηκε επάνω σε ένα κρεσέντο ψεµάτων και µιας αντιδραστικής κυβερνητικής προπαγάνδας που έκανε το άσπρο-µαύρο.
Για να εστιάσουµε, λοιπόν, στο κύριο που είναι η προστασία
των ανέργων και των εργαζοµένων σας ρωτάµε εσάς της Κυβέρνησης:
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Είναι αλήθεια ή ψέµα πως όλα αυτά τα χρόνια επιδοτείτε το
ένα δωδέκατο των καταγεγραµµένων ανέργων µε το ποσό των
400 ευρώ και αυτό µε την πολύ πρόσφατη αύξηση στον κατώτατο µισθό, όταν για όλη την περίοδο της δεκαετούς κρίσης ο
άνεργος ήταν αναγκασµένος να ζει µε ένα επίδοµα καθηλωµένο
στα 360 ευρώ;
Είναι αλήθεια ή ψέµα πως για να πάρει ένας άνεργος το επίδοµα του µακροχρόνια άνεργου υπάρχουν ασφυκτικοί όροι,
αλλά και αυστηρά εισοδηµατικά κριτήρια που έρχονται κόντρα
στην κυβερνητική προπαγάνδα που ήθελε εξ αρχής να ρίξει
σκόνη και οσµές σκανδάλου ότι τάχα γίνεται ευρεία σπατάλη
χρηµάτων από ανθρώπους που έχουν µεγάλο εισόδηµα;
Είναι αλήθεια ή ψέµα ότι το επίδοµα των µακροχρόνια ανέργων, το οποίο λαµβάνουν ελάχιστοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες, φτάνει στο υπέρογκο ποσό των 200 ευρώ και αυτό για
χρονικό διάστηµα έως δώδεκα µήνες;
Είναι αλήθεια ή ψέµα πως άνεργος που µέσα σε µια τετραετία
έχει συµπληρώσει τετρακόσιες µέρες επιδότησης χάνει το επίδοµα και κάθε άλλο δικαίωµα;
Είναι αλήθεια ή ψέµα πως εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια
δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό έργο εργατικής κατοικίας;
Πώς τόσο αυτό όσο και άλλες κοινωνικές παροχές των καταργηθέντων οργανισµών εργατικής κατοικίας και εστίας που κληρονόµησε ο ΟΑΕΔ
έχουν εξαφανισθεί;
Όλα τα παραπάνω είναι µύθοι και υπερβολές ή είναι η πραγµατικότητα; Άρα, καµµιά αναβάθµιση του οργανισµού δεν υπάρχει
σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δηλαδή, το µόνο που κάνετε είναι να καταλογίζετε ευθύνες στον άνεργο για την ανεργία του. Η µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε µισθό για τις επιχειρήσεις δεν
είναι νέα πρόταση ούτε συζητείται για πρώτη φορά. Οι προτάσεις
της ενεργητικής, τάχα, απασχόλησης, της ενεργούς γήρανσης
είναι βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν στον
πυρήνα τους την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Στόχος της Συνθήκης του Μάαστριχτ από το 1992 είναι η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της αποζηµίωσης απόλυσης και του επιδόµατος ανεργίας. Αυτή την πολιτική
υπηρετείτε µε συνέπεια και εσείς και τα άλλα κόµµατα του ευρωµονόδροµου.
Με το νέο νοµοσχέδιο επιχειρείτε να ολοκληρώσετε αυτόν τον
σχεδιασµό, να µετατραπεί η προστασία των ανέργων σε κέρδος
για τους οµίλους. Να δηµιουργηθεί ένα ακόµα ισχυρό κλίµα που
θα πιέζει προς τα κάτω τους κλαδικούς µισθούς, δηλαδή µια
ακόµα δεξαµενή ανέργων που θα εντάσσεται στις επιχειρήσεις
µε διαφορετικούς όρους εργασίας και δικαιώµατα.
Όλο αυτό το διάστηµα χρησιµοποιήσατε πάρα πολλά ψέµατα
και οδικούς χάρτες προς τα µέσα ενηµέρωσης για να περάσει η
προπαγάνδα σας. Προπαγάνδα που βρίσκεται, όµως, εκτός
πραγµατικότητας. Θέλατε να φτάσετε στο βασικό για σας που
είναι ο αποκλεισµός των ανέργων από τα µητρώα ανέργων, ο περιορισµός του µεγέθους τους µε την ενεργοποίηση της πρότασης που αναφέρει πως στις τρεις αρνήσεις προσφοράς
οποιασδήποτε εργασίας ή οποιασδήποτε κατάρτισης ο άνεργος
θα βγαίνει από το µητρώο ανέργων, άρα και από την οποιαδήποτε προστασία του παρείχε ο οργανισµός. Κυριολεκτικά πιάσατε πάτο.
Με την εφαρµογή του ποινολογίου που καταγράφεται στο νοµοσχέδιο για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ανέργων,
τους εξαναγκάζετε έµµεσα να αποδεχθούν θέσεις εργασίας µε
οποιουσδήποτε όρους εργασίας, µε κάθε είδους ελαστική εργασιακή σχέση. Τους εξαναγκάζετε να µπαίνουν σε κάθε είδους
πρόγραµµα απασχόλησης, σε διάφορα ψευτοσυµβουλευτικά
προγράµµατα, σε προγράµµατα κατάρτισης αµφιβόλου και πολλές φορές πολύ αστείου περιεχοµένου, όπως πολύ καλά ξέρετε,
προκειµένου να µην χάσουν την ιδιότητα του ανέργου.
Βέβαια, τέτοια προσπάθεια είχε κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν εφαρµόστηκε κάτω από τις κινητοποιήσεις και
τις σωστές αντιδράσεις των εργαζοµένων. Για παράδειγµα, σε
έναν άνεργο που θα του προτείνετε µια εργασία ορισµένου χρόνου πεντάµηνη, εξάµηνη, οκτάµηνη, αλλά ακόµη και αυτές τις
περίφηµες συµβάσεις του ενός µήνα, τι περιθώριο θα έχει να αρνηθεί; Ή αυτό θεωρείται ευκαιρία και θέση εργασίας που δεν
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πρέπει να χαθεί; Σε έναν εργαζόµενο που του προτείνετε, µέσω
συµβούλων ΚΕΚ και golden boys που βάζετε µέσα σε κάθε οργανισµό, µια εργασία µερικής απασχόλησης µε τετράωρο, εξάωρο κ.λπ., τι δυνατότητα θα έχει ο άνεργος να την απορρίψει;
Και δεν θέλουµε να αναφέρουµε καν την ευρωπαϊκή εµπειρία,
όπου ο αντίστοιχος γερµανικός ΟΑΕΔ µέσω επιστολής πρότεινε
σε νεαρή κοπέλα µια θέση εργασίας ως σερβιτόρα σε οίκο ανοχής. Αυτοί, όµως, είστε και στη βάση αυτή επαναφέρουµε δύο
ερωτήσεις που ζητούν άµεση απάντηση και όχι γενικές και αόριστες φαµφάρες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Πόσες θέσεις σταθερής εργασίας έχουν δηµιουργηθεί την τελευταία δεκαετία από τα περίφηµα και πολυδιαφηµιζόµενα προγράµµατα του οργανισµού, τα προγράµµατα που έταζαν
«λαγούς µε πετραχήλια»; Πέρασαν αρκετές κυβερνήσεις αυτά
τα χρόνια. Ζητάµε τα αναλυτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι
θέσεις εργασίας στα εκατοντάδες προγράµµατα απασχόλησης
µετατράπηκαν σε σταθερή εργασία.
Επίσης, θέλουµε να γίνει γνωστό στους εργαζόµενους και
τους ανέργους ποιες είναι αυτές οι ρήτρες που έχουν σήµερα οι
επιχειρήσεις για να διατηρήσουν έναν εργαζόµενο στην εργασία
του, να γίνουν γνωστοί οι όροι, το χρονικό διάστηµα, οι µεταβολές στο εργατικό δυναµικό. Όταν µε ευκολία µάς παρουσιάζετε
στοιχεία για τάχα παρανοµίες για τους ανέργους της Κηφισιάς,
που δήθεν κατασπαταλούν χρήµατα άλλων ανέργων, τα παραπάνω στοιχεία µε το πάτηµα ενός enter θα µπορούσαν να δοθούν. Γιατί σιωπάτε;
Φυσικά δεν τρέφουµε αυταπάτες. Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα είναι γνωστές σε όλους τους εργαζόµενους και
τους ανέργους. Εκατοντάδες χιλιάδες, όλα αυτά τα χρόνια,
έχουν γνώση και πείρα και παραπάνω από µια φορά γι’ αυτά τα
προγράµµατα που ανακυκλώνουν την ανεργία τους. Το γνωστό
πλέον ιδεολόγηµα της ατοµικής ευθύνης έφτασε και στους ανέργους. Τους χαρακτηρίζετε εµµέσως ως υπεύθυνους για την
ανεργία τους. Τους θέλετε ευέλικτους εργαζόµενους µιας χρήσης, καταρτιζόµενους για κάποιους µήνες και µε βάση αυτό να
πέφτουν τα ποσοστά της ανεργίας και αυτός ο κόσµος µετά να
επιστρέφει στη δεξαµενή της ανεργίας, να δίνει τη θέση του στην
επόµενη φουρνιά ανέργων και φτου ξανά από την αρχή και όλο
αυτό στο πλαίσιο της ανακύκλωσης της ανεργίας και της διαρκούς κινητικότητας.
Η διαγραφή των ανέργων από τα µητρώα του οργανισµού αγγίζει και άλλες πλευρές, ιδιαίτερα σηµαντικές -πιστεύουµε- για
τη ζωή τους. Για παράδειγµα, η απώλεια της ιδιότητας του ανέργου σηµαίνει ακύρωση και άλλων παροχών προστασίας και όχι
ωφεληµάτων, όπως αναφέρετε, λες και τους κάνετε και καµµιά
χάρη. Οι ευνοϊκές ρυθµίσεις σε δάνεια, η προτεραιότητα σε προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, οι µοριοδοτήσεις, οι ρυθµίσεις
οφειλών σε υπηρεσίες, η δωρεάν µετακίνηση στις µεταφορές, οι
εκπτώσεις ή άλλες διάφορες παροχές που απευθύνονται αποκλειστικά σε ανέργους δεν µπορούν να καταργούνται ή να φιλτράρονται στο όνοµα της σκανδαλολογίας και των κούφιων
αριθµών που ανακοινώνετε. Άλλωστε, αυτό το έργο είναι χιλιοπαιγµένο και κακοπαιγµένο.
Στο όνοµα των υψηλών συντάξεων τσακίσατε το σύνολο των
συντάξεων και την κοινωνική ασφάλιση. Μετατρέψατε το ασφαλιστικό δικαίωµα σε χρηµατιστηριακό ρίσκο. Στο όνοµα των ψεύτικων δικαιολογητικών ισοπεδώσατε συνολικά τα προνοιακά
επιδόµατα. Στο όνοµα της ισότητας προσπαθείτε να αποχαρακτηρίσετε επαγγέλµατα και κλάδους που είναι ενταγµένα ή θα
έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Με δυο λόγια,
στόχος είναι να δηµιουργήσετε έναν ΟΑΕΔ «ανώνυµη εταιρεία»
που να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, µια προωθητική υπηρεσία που θα ενδυναµώνει
τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθώς η δηµιουργία θέσεων
σταθερής εργασίας ως ευθύνη του κράτους, µε βάση τις οξυµένες ανάγκες που υπάρχουν σήµερα σε µια σειρά από κλάδους
και τοµείς, δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ αναβαθµίζεται για τους επιχειρηµατικούς οµίλους εις βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των ανέργων.
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Στις σηµερινές συνθήκες ο ρόλος του είναι να τονώσει τις µηχανές των µεγάλων επιχειρήσεων, δίνοντας µέσα από δεκάδες
προγράµµατα όχι µόνο φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναµικό
χωρίς δεσµεύσεις και ρήτρες προς τις επιχειρήσεις, αλλά και
απευθείας ζεστό χρήµα. Η ανάκαµψη της οικονοµίας περνά και
µέσα από τις δράσεις του, καθώς έχει συγκεκριµένη και καταµερισµένη ευθύνη. Γι’ αυτό επιδιώκετε να σβήσετε όσες και όποιες
φωνές έχουν αναφορά στους εργάτες µέσα στα όργανα διοίκησης του οργανισµού. Φτιάχνετε εσείς νέα σχήµατα µακριά και
έξω από το διοικητικό συµβούλιο. Προσπαθείτε να ρίξετε ένα
πέπλο σιωπής σε όσες φωνές µπορούν να ελέγξουν, να αποκαλύψουν, να βάλουν φρένο σε απαράδεκτες προτάσεις, σε αντεργατικούς σχεδιασµούς σας.
Ακόµα και την αλλαγή στην ονοµασία του οργανισµού εµείς
δεν τη θεωρούµε τυχαία. Η αντικατάσταση της εργασίας από την
απασχόληση δεν σχετίζεται µε λεξιλογικές ή εννοιολογικές διαφορές, αλλά µε πολιτικές κατευθύνσεις. Η µετατροπή του ΟΑΕΔ
σ’ έναν µηχανισµό κατάρτισης και ανακύκλωσης της ανεργίας µε
κεντρικό ρόλο τον συντονισµό του δικτύου των ΚΕΚ και όποιων
άλλων «παράσιτων» που εµπορεύονται την ανάγκη για εργασία
του κόσµου, αφορά στο σύνολο των εργαζοµένων, στο σύνολο
των ανέργων.
Γι’ αυτό θα κάνουµε τα πάντα για να αναδείξουµε αυτό το αίσχος που δηµιουργείται µε το νέο νοµοσχέδιο. Δεν είναι νοµοτέλεια η ζωή µε ψίχουλα, η ανασφάλεια, η µισή δουλειά, το
µοίρασµα µιας θέσης εργασίας σε δύο και τρεις εργαζόµενους.
Δεν µπορεί να είναι άπιαστο όνειρο το να εργάζονται οι νέοι άνθρωποι πάνω σε αυτό που σπούδασαν, το να έχουν όλοι οι εργαζόµενοι δικαιώµατα στη µόνιµη και σταθερή δουλειά.
Ο αγώνας σήµερα -και ιδιαίτερα σε συνθήκες συχνών, συνεχών ανατιµήσεων και ακρίβειας- για µέτρα προστασίας των ανέργων συνδέεται µε την πάλη µας για ριζικές αλλαγές, για την
ανατροπή µιας πολιτικής που ξεριζώνει το δικαίωµα στη σταθερή
εργασία µε δικαιώµατα, ακριβώς γιατί σήµερα υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις, µε βάση τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της
τεχνολογίας, για πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες,
µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε αποφασιστική µείωση της
εργάσιµης µέρας και µε αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων. Αυτό είναι το µοναδικά προοδευτικό, το σύγχρονο
και όχι η κυριαρχία ξανά ενός νέου εργασιακού µεσαίωνα.
Πάρτε το πίσω τώρα. Ούτε ένας εργαζόµενος ούτε ένας νέος
άνθρωπος δεν πρόκειται να σας συγχωρέσει αυτό το νέο έγκληµα που επιχειρείτε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
Α. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας), του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας σχετικά µε την
ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής
Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Operational
Memorandum of Understanding)».
Β. «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας), του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας καθώς και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού
σχετικά µε τη λειτουργική σχέση που αφορά στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Functional Memorandum of Understanding)».
Γ. «Κύρωση της Συµφωνίας Ασφαλείας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε την ασφάλεια για την ανταλλαγή
και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
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Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την εκτελεστική Οδηγία (Ε.Ε.) 2019/69 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερµού και σηµατοδοσίας δυνάµει
της Οδηγίας 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά µε τον έλεγχο της
απόκτησης και της κατοχής όπλων (L 115)».
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία και κύριε Υπουργέ, για
όλον αυτόν τον αζοφικό ζόφο που προσέθεσε στο ήδη, πρέπει
να πει κανείς, ζοφερό µας Κοινοβούλιο µετά από τα πέντε µνηµόνιά σας η είσοδος -έστω και από γιγαντοοθόνη- του νεοναζιστικότατου τάγµατος Αζόφ εδώ µέσα στη Βουλή µας, θα ζητήσει
κάποιος από την Κυβέρνησή σας συγγνώµη ευθέως, στα ίσια, λεβέντικα, όµορφα και τίµια από τον ελληνικό λαό; Γιατί τον ελληνικό λαό εξευτέλισε η στάση του Προέδρου µας, του κ. Τασούλα,
να µη διακόψει στο δευτερόλεπτο αυτή την άθλια συνεδρίαση
της Βουλής µας όταν είδε ότι ξαναµπήκαν από το παράθυρο νεοναζί τους οποίους, ευτυχώς, είχαµε χρόνια να δούµε, από τότε
που ο ελληνικός λαός έστειλε από κει που ήρθαν τους φασίστες
και τους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής. Θα ζητήσει, άραγε, κάποιος συγγνώµη από την Κυβέρνησή σας από τον ελληνικό λαό
γι’ αυτό το αίσχος;
Σιγά να µη ζητήσει. Σιγά να µη ζητήσει, κύριε Πρόεδρε. Το
ξέρω. Κανείς δεν ζήτησε συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για τα
πέντε µνηµόνια που του φορέσατε στον σβέρκο. Κανείς δεν ζήτησε, ποτέ σας, συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για το ένα - ενάµισι εκατοµµύριο των ανέργων -ανάλογα µε την εποχή- που
δηµιούργησαν τα µνηµόνιά σας. Κανείς σας δεν ζήτησε ποτέ
συγγνώµη από τον ελληνικό λαό -και από τα τρία κόµµατα εννοώγια την πτώση του ΑΕΠ µας από 244 δισεκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο σε 166 δισεκατοµµύρια ευρώ, µόλις σε δέκα χρόνια. Γιατί
κανείς σας -από σας µόνο πια αυτή τη φορά, από τη Νέα Δηµοκρατία- δεν έχει ζητήσει συγγνώµη ακόµα από τον ελληνικό λαό
που είκοσι οκτώ χιλιάδες νεκρούς και τρία χρόνια µετά από µια
παγκόσµια πανδηµία δεν έχετε προσλάβει ούτε έναν µόνιµο γιατρό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Δεν περιµένουµε, βέβαια, να ζητήσει κάποιος σας συγγνώµη για το αίσχος του τάγµατος του
Αζόφ στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία. Γιατί κανείς σας δεν κοκκινίζει καν που εδώ και δέκα χρόνια ζούµε σε µια ζούγκλα χωρίς
καµµία συλλογική σύµβαση σχεδόν πουθενά και ποτέ. Είναι
ντροπή για όλους µας αυτό το εργασιακό. Είναι ντροπή η γαλέρα
στην οποία έχετε σύρει τους εργαζόµενους αυτής της χώρας.
Εκπροσωπώ το ΜέΡΑ25. Σας ενηµερώνω ότι θα πρότεινε µια
προσθήκη στον ευρηµατικό τίτλο του νοµοσχεδίου σας που µοιάζει σαδιστικός θα έλεγε κάποιος. Κρυπτοχαµογελάτε µε τον σαδισµό σας απέναντι σ’ αυτούς τους δύσµοιρους εργαζόµενους του
ελληνικού λαού. Θα προτείναµε να βάλετε ανάµεσα στις δυο ευρηµατικότατες λέξεις και τη λέξη «ποτέ». Να γίνει, δηλαδή, µε «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε. δουλειές ποτέ ξανά». Γιατί αυτό γίνεται.
Αυτό είναι το πρακτέο και όχι η µαγική εικόνα που περιγράφετε.
Έψαχνα σήµερα το βιογραφικό του Υπουργού κ. Χατζηδάκη,
του αγαπητότατου αυτού Υπουργού της Κυβέρνησής, του
Υπουργού των ειδικών αποστολών. Είδα έκπληκτος µια φοβερή
σύµπτωση. Είµαστε της ίδιας κλάσης. Ο κ. Χατζηδάκης κι εγώ
έχουµε την τύχη να έχουµε έρθει σ’ αυτόν τον όµορφο κόσµο το
1965. Ας δούµε λίγο το βιογραφικό του Υπουργού σας. Ήρθε ο
άνθρωπος από την Κρήτη στα δεκαοκτώ του χρόνια για να σπουδάσει. Μπράβο του. Μόλις µπήκε στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ αµέσως φρόντισε να ανέλθει ταχύτατα. Έγινε από το 1992 µέχρι το 1994
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ σας. Ευρωβουλευτής από το 1994 έως το
2007. Δεκατρία συνεχή χρόνια Ευρωβουλευτής. Έκτοτε, από την
επόµενη ηµέρα Βουλευτής και Υπουργός. Με άλλα λόγια, από
τα είκοσι εννέα του χρόνια ως τα σαράντα δύο του ήταν Ευρωβουλευτής. Από τα σαράντα δύο του µέχρι σήµερα Βουλευτής
και Υπουργός. Είναι δηλαδή, αυτό που θα έλεγε κάποιος, επαγγελµατίας πολιτικός ή εν πάση περιπτώσει επαγγελµατίας
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Υπουργός. Είναι κακό αυτό θα µου πει κάποιος; Όχι βέβαια και
όχι κατ’ ανάγκη. Ξέρετε πότε γίνεται επικίνδυνο και κακό; Όταν
µιλάµε για το άτοµο, τον άνθρωπο, δηλαδή, που είναι ο Υπουργός που αναλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επικίνδυνες αποστολές της «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε».
Τι να πρωτοθυµηθούµε; Τι να πρωτοθαυµάσουµε; Τη ΔΕΗ; Τον
ΟΣΕ; Όταν ιδιωτικοποιούσε τη ΔΕΗ και την τεµάχιζε σε εκατό
κοµµάτια τα οποία έχει µοιράσει στους παρασιτικούς φίλους του
που τώρα αισχροκερδούν εις βάρος του ελληνικού λαού που λιµοκτονεί, έλεγε ότι θα µας σώσει. Έλεγε ότι είναι πρόβληµα η
ΔΕΗ και χρειάζεται εξυγίανση. Είδαµε πολύ ωραία πως την εξυγίανε. Τη ΔΕΗ, λοιπόν, να θυµηθούµε, κύριε Χατζηδάκη; Τον ΟΣΕ
να θυµηθούµε; Το ασφαλιστικό σας να θυµηθούµε; Τα εργασιακά
σας; Όλα τα σφάζει, όλα τα µαχαιρώνει ο επαγγελµατίας καθαριστής του δηµοσίου πλούτου και ρευστοποιητής της εργασίας
προς όφελος πάντα της παρασιτικής ολιγαρχίας.
Ξέρετε γιατί αντιπαρέβαλα και γιατί σας είπα από την αρχή ότι
τυγχάνει να έχουµε γεννηθεί την ίδια χρονιά και έτσι κατά κάποιο
τρόπο τυγχάνει να είµαστε της ίδιας κλάσεως µε τον κ. Χατζηδάκη; Όχι γιατί θεωρώ τίποτα σπουδαίο τον εαυτό µου. Ένα τίποτα είµαι µε µπόλικο καθόλου, όπως λέει και µια διάσηµη λαϊκή
ρήση. Ένα τίποτα. Ένας ανθρωπάκος είµαι που σε λίγα χρόνια
θα σας αφήσει στην ησυχία σας. Θα αποδηµήσει εις άλλους τόπους χλοερούς. Το κάνω για να κάνω την αντίστιξη. Ξέρετε εγώ
από τα δεκαοκτώ µου χρόνια που τέλειωσα τη βασική και τη µέση
εκπαίδευση δουλεύω τριάντα επτά χρόνια ανελλιπώς στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηµατογράφο. Επί τριάντα επτά
χρόνια κολλάω ένσηµα στη δουλειά µου. Κάνω, λοιπόν, όλη αυτή
την αντίστιξη για να πω απλώς ότι εγώ που είµαι στην ίδια ηλικία,
στα πενήντα επτά, µε τον Υπουργό σας τον κ. Χατζηδάκη, θα
έβρισκα πάρα πολύ κακή ιδέα και θα απέφευγα -αν ήµουν στη
θέση του- να τολµούσα να µιλήσω για Αριστερά του χαβαριού.
Έτσι είπε στον λόγο που προηγήθηκε και ακούσαµε µε τα ίδια
µας τα αυτιά εδώ, µπροστά µας. Μίλησε για Αριστερά του χαβαριού. Εγώ, κύριε Χατζηδάκη, θα το απέφευγα αυτό. Δεν θα τολµούσα να µιλήσω για καµµία Αριστερά του χαβιαριού καθώς θα
ένιωθα ότι εκπροσωπώ εδώ µέσα στη Βουλή των Ελλήνων τη δεξιότερη Δεξιά του αρπαχτικού. Άγριου αρπαχτικού.
Η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα µετατροπή του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ
µας βάζει ιδέες. Να σας πω µία; Γιατί δεν τον κάνετε κατευθείαν
Α.Ε. όπως είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είναι η κυβέρνησή σας, να τελειώνουµε; Γιατί δεν κάνετε τον ΟΑΕΔ ανώνυµη
εταιρεία αφού σας είναι πρόβληµα η στοργή και το νοιάξιµο των
ανέργων µας; Σε έναν µήνα να πείτε «δυστυχώς επτωχεύσαµεν,
καταπίπτουµε στο άρθρο 99». Ουκ αν λάβεις, άνεργε Έλληνα,
βλάκα, παρά του µη έχοντος. Κάνε δουλειά σου. Βγάλ’ τα πέρα
µόνος σου. Ή αν προτιµάτε: κάνε τα κουµάντα σου. Κάντε το
έτσι. Να είναι απροκάλυπτο. Να είναι ωραίο.
Είναι τερατώδης και πρωτοφανής η ανεργία σε µια χώρα που
το εργατικό δυναµικό δεν είναι παραπάνω από πέντε εκατοµµύρια. Πόσοι είναι σε θέση να εργαστούν; Όσοι δεν είναι παιδιά,
δεν είναι υπέργηροι, δεν είναι συνταξιούχοι. Είναι κάπου σε
αυτόν τον αριθµό. Σε µια χώρα που καταφέρατε, βρε αθεόφοβοι
-θα χρησιµοποιώ συχνά αυτόν τον όρο- να κάνετε τον έναν στους
πέντε άνεργο, γιατί φτάσαµε να έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο
ανέργους, πραγµατικά αυτό το νοµοσχέδιο που προσπαθεί να
κρύψει τους µισούς σας εκθέτει. Δεν είναι σανίδα σωτηρίας για
εσάς. Αυτοί οι άνεργοι είναι σήµερα ένα εκατοµµύριο εκατόν δεκατρείς χιλιάδες περίπου.
Στο Δ.Σ. της στατιστικής υπηρεσίας σας κουµάντο κάνει η Κοµισιόν και οι Βρυξέλλες. Δεν κάνει καµµία ελληνική κυβέρνηση.
Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σας τους βρίσκει -τι παράξενο;µισό εκατοµµύριο λιγότερους από τον ΟΑΕΔ, από τον οργανισµό, δηλαδή, που είναι αρµόδιος για την ανεργία. Όταν σας είπε
ο κ. Βαρουφάκης «εν πάση περιπτώσει, έλεος. Συνεννοηθείτε να
λέτε το ίδιο ψέµα στον ελληνικό λαό» βγήκε αίφνης η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία να πει ότι έχει άλλη µεθοδολογία. Αισχρό επιχείρηµα. Ξέρετε ποια είναι η µεθοδολογία της; Να τη µάθει ο
ελληνικός λαός. Παίρνει τηλέφωνα. Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι
είναι από internet, από τηλέφωνα και ρωτώντας στον δρόµο. Ο
ΟΑΕΔ είναι ο οργανισµός που ξέρει πόσοι είναι οι άνεργοι γιατί
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σ’ αυτόν πάνε για να µην πεθάνουν από την πείνα οι άνεργοι. Το
επιχείρηµά σας λοιπόν, ήταν τόσο έωλο. Ότι έχει καλύτερη επιστηµονική µεθοδολογία η ΕΛΣΤΑΤ.
Το δε δεύτερο επιχείρηµά σας ήταν ότι είναι απατεώνες. Αυτό
είναι το αισχρό επιχείρηµά σας. Αυτό το µισό εκατοµµύριο των
παραπάνω ανέργων είναι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να γεύονται τα φοβερά κοµφόρ και ωφελήµατα του ΟΑΕΔ. Ποιος το
έβγαλε αυτό; Ποιος ήταν ο παπαγάλος; Ο παπαγάλος ήταν και
πάλι ο περίφηµος Υπουργός των δύσκολων αποστολών, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος βγήκε µε ένα ποστάρισµα και είπε ότι ενετοπίσθη στα βόρεια προάστια µια κυρία η οποία έχοντας ακίνητη
περιουσία 200.000 ευρώ ήταν οκτώ χρόνια εγγεγραµµένη στον
ΟΑΕΔ. Θαυµάσια λογική. Επειδή υπάρχει ένας, εκατό, χίλιοι απατεώνες, όπως σας είπε πριν από λίγο ο κ. Παφίλης, να δαιµονοποιήσουµε και τους πεντακόσιες χιλιάδες ότι όλοι αυτοί κλέβουν
τους συνανθρώπους τους, κλέβουν όλους εµάς του υπόλοιπους
Έλληνες. Γιατί; Για να αρπάξουν και να γεύονται τα εκπληκτικά
ωφελήµατα του ΟΑΕΔ. Δηλαδή, να µπαίνουν δωρεάν στις αστικές συγκοινωνίες και να λαµβάνουν µια επιµόρφωση της κακιάς
ώρας. Αυτά τα φοβερό ωφελήµατα.
Είναι δυνατόν να τολµάτε να µιλάτε έτσι για τους ανθρώπους
που εσείς έχετε φτωχοποιήσει; Όλοι αυτοί οι άνεργοι, αυτό το
ενάµισι εκατοµµύριο που τώρα έχει γίνει ένα εκατοµµύριο εκατό
χιλιάδες, έπεσαν από τον ουρανό, κύριε Πρόεδρε; Τι έγινε;
Έβρεξε ανέργους µια µέρα των ηµερών; Γιατί ξέρετε ποιο είναι
το µυστικό. Ότι µέχρι το 2010 επί δεκαετίες οι άνεργοι στην Ελλάδα δεν ξεπέρασαν ποτέ το µισό εκατοµµύριο. Πώς έγιναν ενάµιση µέσα σε τρία χρόνια; Το 2013 ήταν ενάµισι εκατοµµύριο.
Πώς έγιναν;
Τους έκαναν οι πολιτικές, οι οικονοµικές, οι πτωχεύσεις και τα
µνηµόνια που βρήκατε σαν λύση στις πτωχεύσεις που εσείς φέρατε. Όχι, εσείς δεν φέρατε, εσείς απλώς φέρατε ένα µνηµόνιο.
Αυτές οι πολιτικές φτωχοποίησαν τους ανθρώπους, αυτές έκαναν τους πεντακόσιους χιλιάδες πάγιους ανέργους στη χώρα
µας, να είναι ενάµισι εκατοµµύριο.
Και τολµάτε -αυτό είναι το σαδιστικό, αυτή είναι η σαδιστική
λεπτοµέρεια που µε κάνει να βγαίνω από τα ρούχα µου- να υπαινίσσεστε ότι αυτοί οι πεντακόσιες χιλιάδες, που εσείς φτωχοποιήσατε -ήταν αξιοπρεπείς άνθρωποι που δεν είχαν καµµία ανάγκη
να πηγαίνουν σε κανέναν ΟΑΕΔ και να ντρέπονται που περιµένουν στην ουρά, ήταν άνθρωποι όπως όλοι οι κανονικοί άνθρωποι- τολµάτε να λέτε ότι είναι κλέφτες και απατεώνες, ότι
κλέβουν το σύστηµα. Ποιο σύστηµα; Το υπέροχο σύστηµά σας,
που µετά από πέντε µνηµόνια, στους δώδεκα µήνες δεν πάει να
πεθαίνεις από την πείνα σου κόβει τον ΟΑΕΔ µαχαίρι και σου λέει
κόψε τον λαιµό σου τώρα, πήγαινε ψόφα παραπέρα να µη σε
βλέπω.
Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε µε το νοµοσχέδιό σας -και
είναι χυδαίο και αισχρό αυτό- είναι να κρύψετε τους µισούς από
τους ανέργους που δηµιουργήσατε σε αυτή τη χώρα και είναι
εθνική ντροπή. Τους δηµιουργήσατε και τώρα προσπαθείτε,
απλώς, να τους κρύψετε.
Τι λέει το νοµοσχέδιό σας; Τι πουλάτε στον κόσµο, στους οπαδούς σας και στους ψηφοφόρους σας; Αναρωτιέµαι αν σας
έχουν µείνει πια ψηφοφόροι σκεπτόµενοι, δεν θα σας έχουν µείνει, µόνο οπαδούς θα έχετε πια. Λέει ότι, επειδή αυτοί είναι τεµπέληδες, κακοµαθηµένοι και λουσάτοι τύποι, οι άνεργοι της
Ελλάδας, εγώ θα τους βάλω δικλείδες ασφαλείας και θα λέω, αν
αρνηθείς τρεις φορές δουλειά, δεν έχεις δικαίωµα να είσαι πια
στον ΟΑΕΔ. Ακούγεται, σχεδόν, λογικό, αν δεν προσθέσει κάποιος τις πραγµατικές λεπτοµέρειες. Ποιες είναι οι λεπτοµέρειες;
Τρεις φορές αν αρνηθείς δουλειά, που δεν σε ρωτάει κανένας τι
είδους δουλειά, που ο επιχειρηµατίας αποφασίζει µόνος του –
µονοµερέστατα- τους όρους της δουλειάς, τα ωράρια της δουλειάς και την αµοιβή σου. Μοιάζει µε δουλειά ή περισσότερο µε
δουλεία; Γιατί εµένα µου ακούγεται ως δουλεία.
Αυτή είναι η συκοφάντηση, λοιπόν, των ανέργων µας ότι,
δήθεν, είναι κακοµαθηµένοι και αρνούνται τρεις φορές δουλειά.
Ποια δουλειά; Δουλειά γαλέρας; Κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος,
κάθε µυρµήγκι αξιοπρεπές, θα αρνιόταν δουλειά γαλέρας το
2022 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εσείς ισχυρίζεστε ότι πρέπει
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πάση θυσία να µείνουµε γιατί θα χάσει η Βενετιά βελόνι και ο Έλληνας θα πτωχεύσει αν φύγουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα µακρηγορήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να µιλήσουµε για
τις τροπολογίες σας; Να µιλήσουµε για το αλήστου µνήµης -αξέχαστο θα µείνει για πάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας- εύρηµά σας να ονοµάσετε εθελοντική την εργασία στα
φροντιστήρια των δύσµοιρων εκπαιδευτικών µας, τους οποίους
έχετε πνίξει µε βρόγχο, γιατί έχουν αποστρατευτεί στα µνηµόνιά
σας σαράντα δύο χιλιάδες, δεν έχετε προσλάβει κανέναν και
έχετε εξαγγείλει έντεκα χιλιάδες εξακόσιες προσλήψεις, θριαµβολογώντας µάλιστα η κ. Κεραµέως. Ναι θα µας λείπουν τριάντα
χιλιάδες απ’ ό,τι ήταν πριν τα µνηµόνια σας. Θα πρέπει να θριαµβολογείτε γι’ αυτό;
Αυτή, λοιπόν, η κατάπτυστη τροπολογία, η οποία λέει κάτι καταπληκτικό και θα ήθελα να το ακούσει ο ελληνικό λαός να ξέρει:
Μιλάει για εθελοντική καταναγκαστική εργασία. Είναι υπέροχο
σχήµα αυτό. Για πρώτη φορά παγκοσµίως θεσπίζετε εσείς, την
εθελοντική καταναγκαστική εργασία, όπου είσαι εθελοντής, αλλά
άµα δεν θες, θα σε καταναγκάσουµε να θελήσεις.
Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι άνεργοι θα διαγράφονται
από τον ΟΑΕΔ για δύο χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα παίρνουν
κανένα επίδοµα και καµµία παροχή. Αν διαφωνήσουν, τα είπαµε
αυτά και συνεχίζω να σας πω και το εξής: Προβλέπεται, επίσης,
διαγραφή σε περίπτωση που ο άνεργος αρνηθεί να συµµετάσχει
στην κατάρτιση, που άλλοι θα επιλέξουν ή αν θα αποτύχει στις
εξετάσεις πιστοποίησης. Έτσι τι γίνεται ο νόµος σας; Τι γίνεται
στην πραγµατικότητα η κατάρτιση; Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο µη γελιόµαστε- όλοι το θέλουµε, καταρτισµένοι άνεργοι έχουν
περισσότερες πιθανότητες να πάψουν να είναι άνεργοι, όµως,
από ένα χρήσιµο εργαλείο για τη βελτίωση ή και την απόκτηση
δεξιοτήτων, µετατρέπεται µε το σχέδιο νόµου σας σε µέσο καταναγκασµού και σε εργαλείο, τελικά, διαγραφής. Θέλετε να διαγραφούν.
Ξέρετε τι θέλετε; Αυτό που θέλατε µε µας. Θέλατε να µην
υπάρχουν εργαζόµενοι στις τέχνες. Έκανε η κ. Μενδώνη –η συµπαθέστατη κ. Μενδώνη- ένα χρόνο να µας δει. Είχαµε πεθάνει,
βέβαια, αρκετοί από εµάς από την πείνα, εν τω µεταξύ, µέχρι να
αποφασίσει να µας δει. Και όταν µας είδε έκανε το µητρώο καλλιτεχνών. Καλό. Δεν πρόλαβαν, όµως, µες στην αναµπουµπούλα
να γραφτούν ούτε οι µισοί καλλιτέχνες της Ελλάδας. Από τις διακόσιες χιλιάδες έχουν γραφτεί κάπου τριάντα µε σαράντα χιλιάδες. Ξέρετε τι έκανε η κ. Μενδώνη αµέσως µετά; Είπε ότι όποιος
δεν έχει γραφτεί µέχρι τις 10-1-2021, δεν είδε τον Κύριον -γιατί
όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε- να κόψει το λαιµό του, να δέσει
και µια πέτρα για να πάει χωρίς βασανιστικό θάνατο. Αυτά είπε
η κ. Μενδώνη.
Και σας τα λέω όλα αυτά για να κάνω µια γέφυρα, κύριε Πρόεδρε -και θα τελειώσω σύντοµα- να πω ότι ήµουν σήµερα, εδώ,
δίπλα στο Υπουργείο Εργασίας -που έλειπαν οι Υπουργοί, όπως
πάντα και δεν συναντήθηκαν σε κανονισµένο ραντεβού µε την
ΠΟΘΑ, την Πανελλήνια Λέσχη Θεάµατος Ακροάµατος- ήµουν
εδώ δίπλα, λοιπόν, µαζί µε τους συναδέλφους µου που εργάζονται στις τέχνες. Ξέρετε γιατί ήµασταν εδώ δίπλα; Γιατί αφού,
όπως σας είπα, η Κυβέρνησή σας δεν µας έβλεπε για ένα χρόνο,
όταν µας είδε, είδε το 1/6 µας ή έστω το 1/4 µας και όταν είδε το
1/4 µας, τι έκανε; Μας στοχοποίησε. Μας ενοχοποιήσε. Είπε:
«εστίες υπερµολύνσεως όλοι οι χώροι που εργάζονται στις τέχνες. Θέλετε µπαρ; Θέλετε θέατρα; Θέλετε σινεµά; Θέλετε συναυλίες; «Εστίες υπερµολύνσεως», χωρίς την παραµικρή
επιστηµονική τεκµηρίωση. Μετά από χρόνια έγιναν πειράµατα σε
ευνοµούµενες χώρες, όπως η Ισπανία και απεδείχθη ότι ήµασταν
το αντίθετο, ήµασταν εστίες µη µολύνσεως, ήµασταν ο λιγότερο
µολυσµατικός χώρος.
Έτσι, λοιπόν, µας κλείσατε πρώτους, έτσι δεν µας βλέπατε για
έναν χρόνο και έτσι έχετε αφήσει απέξω όλο το 2021 τα 4/5 από

11783

εµάς. Και µετά τι κάνατε; Έρχεται κάθε χρόνο το εποχικό επίδοµα που παίρνουµε εµείς οι καλλιτέχνες, το οποίο δεν µπορούµε να πάρουµε, γιατί από λάθος του Υπουργείου Εργασίας
σας δεν προσµετρώνται σωστά τα ένσηµα που προκύπτουν από
το προηγούµενο επίδοµα, το επίδοµα έκτακτου ειδικού σκοπού,
και έτσι οι άνθρωποι για να πάρουν 300 ευρώ πριν από έξι µήνες,
χάνουν 500 ευρώ σήµερα. Και αυτό που βλέπουµε ξέρετε ποιο
είναι; Αυτό που είδαµε σήµερα µε τον Πρόεδρο του Σωµατείου
Ελλήνων Ηθοποιών και τον κ. Κεχαγιόγλου, τον Πρόεδρο της
ΠΟΘΑ. Είδαµε ότι είχαµε κλείσει ένα ραντεβού όπου πάλι ο έτερος, ο άλλος του ραντεβού από την Κυβέρνηση, ήταν απών, είχε
δουλειά.
Σας ενηµερώνω ότι, όπως από καιρό σας έχω ενηµερώσει, οι
Έλληνες που εργάζονται στις τέχνες έχουν, επίσης, ανάγκες.
Δεν είναι όπως ο γάιδαρος του Χότζα, που µόλις έµαθε να µην
τρώει, πέθανε από την πείνα. Πρέπει να τρώνε, πρέπει να ζεσταίνονται, πρέπει να έχουν φως και ρεύµα γιατί είναι σαν κι εσάς,
είναι κανονικοί άνθρωποι, παρ’ ότι εσείς πιστεύετε ότι είναι δαίµονες που έχουν σκοπό να ανατρέψουν την καθεστηκυία τάξη
των πραγµάτων. Οι καλλιτέχνες και όσοι τους υποστηρίζουν είναι
άνθρωποι και αν συνεχίσετε µε αυτόν τον µονόπλευρο τρόπο να
κάνετε ότι τους αγνοείτε, όπως βλέπω, όµως, µεθοδεύετε τώρα
γενικά, καθώς αγνοείτε και µισό εκατοµµύριο ανέργων, σιγά µην
ενδιαφερθείτε για τους δώδεκα χιλιάδες Έλληνες ηθοποιούς ή
για τους διακόσιες χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται συνολικά στις τέχνες. Αν, όµως, συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, θα
έχετε πολύ δύσκολα ξεµπερδέµατα µε τους συναδέλφους µου.
Και θα φύγω, κύριε Πρόεδρε, µε µία µόνο φράση: Αν ήµουν,
αγαπητοί και αγαπητές Υπουργοί της Κυβέρνησης -και κυρίως
του Κυριάκου Μητσοτάκη που είστε και ανώνυµη εταιρεία ταυτοχρόνως και είναι σπάνιο χάρισµα αυτό- ένας από τους πεντακόσιες χιλιάδες αυτούς ανθρώπους -που θα ήµουν, πιθανόν, αν
δεν είχα την τύχη και να µου κάνει την τιµή ο ελληνικός λαός και
να µε στείλει εδώ µέσα- αν, λοιπόν, ήµουν αυτός ο οποίος έχασε
τη δουλειά του το 2011 µε το πρώτο µνηµόνιό σας, το 2013 υποθηκεύτηκε το σπίτι του από ένα δάνειο που κοκκίνισε χωρίς καµµία δική του ευθύνη, απλώς γιατί του φέρατε ένα µνηµόνιο και
του µειώσατε το µισθό στο µισό ή στο 35% από αυτόν το µισθό
που είχε και είχε κάνει τα κουµάντα του για να το ξεχρεώνει και
του το είχαν αρπάξει το σπίτι το 2017 ή το 2018 τα αρπακτικά ταµεία, στων οποίων τη µετοχική σύνθεση -ειρήσθω εν παρόδω, θυµίζω ξανά- συµµετέχουν συγγενείς προσώπων της Κυβέρνησής
σας, τα αρπακτικά ταµεία του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», αν, λοιπόν,
είχα χάσει το σπίτι µου µε αυτό τον τρόπο και αν τώρα ήµουν
άνεργος, µακροχρόνια άνεργος, χωρίς σπίτι, χωρίς πρώτη κατοικία, ευάλωτος άνεργος και είχα πάθει όλα αυτά -άνεργος δέκα
χρόνια- και δεν είχα και σπίτι, αναρωτιέται κάποιος από εσάς τι
ακριβώς αισθήµατα θα είχα και πως θα ήθελα να σας φερθώ;
Εγώ, ειλικρινά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Εθνική µας Αντιπροσωπεία, δεν θέλω καν να µπω στον πειρασµό να αναρωτηθώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Το λόγο έχει τώρα για ένα λεπτό η κ. Ξενογιαννακοπούλου και
µετά θα παρουσιάσει και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ.
Γκάγκα το άρθρο 5 της τροπολογίας 1274/100/11-4-2022.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία να καταθέσω πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας για το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μάλιστα. Ευχαριστώ
πολύ.
Κυρία Γκάγκα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπήρχε ένα προηγούµενο άρθρο που ήταν του ν.4690/20 που
έδινε µοριοδότηση στους ειδικευόµενους νοσηλευτές και όταν κατεβάσαµε την υπόλοιπη µοριοδότηση, θεωρούσαµε ότι κι αυτό
ισχύει, αλλά το ΑΣΕΠ θέλει µια ειδική διάταξη που να φέρεται ότι
αυτή η µοριοδότηση ισχύει για το ΑΣΕΠ. Έχουµε όπως ξέρετε ειδικευόµενους νοσηλευτές σε διάφορες ειδικότητες και αυτή τη
στιγµή έχουµε περίπου πεντακόσιους νοσηλευτές που ολοκλήρωσαν την ειδικότητα και πολλοί από αυτούς δουλεύουν µέσα στις
µονάδες.
Για τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγµή ως νοσηλευτές, επικουρικοί βασικά στα νοσοκοµεία ή που είναι σε τµήµατα
COVID, δίνουµε είκοσι µόρια το µήνα µοριοδότηση και εάν δεν
ισχύσει για τους ειδικευόµενους νοσηλευτές αυτό, δεν θα µπορέσουν να πάρουν τα µόρια που παίρνουν οι υπόλοιποι για να µπορέσουν να µοριοδοτηθούν.
Άρα µε τη διάταξη που κατεβάζουµε λέµε ότι ο προβλεπόµενος
χρόνος άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και υπό τον όρο της λήψης του
αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας µοριοδοτείται ως χρόνος εµπειρίας
στο αντικείµενο της θέσης κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’
του άρθρου 1 του ν.4765 περί µοριοδότησης της εµπειρίας στο
αντικείµενο της θέσης στις προκηρύξεις του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την κάλυψη θέσεων ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτικού προσωπικού και είναι µε είκοσι µονάδες ανά µήνα
άσκησης στην ειδικότητα, το ίδιο που δίνουµε και στους υπόλοιπους νοσηλευτές. Η µοριοδότηση του πρώτου εδαφίου υπό τον
όρο της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας ισχύει και για
τον χρόνο παράτασης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 του
ν.4889/2022 για την παράταση παραµονής ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας συντηρητικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δηµόσιας υγείας και κοινωνικής
νοσηλευτικής. Ο τρόπος τεκµηρίωσης της υπαγωγής στη µοριοδότηση της παρούσας προσδιορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις
του ΑΣΕΠ.
Αυτό βασικά είναι η διάταξη, δηλαδή θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι ήδη στο σύστηµα
υγείας, που επιπλέον εξειδικεύονται στις ΜΕΘ, κάτι που θέλουµε,
άρα τους µοριοδοτούµε όπως µοριοδοτούµε και τους υπόλοιπους
νοσηλευτές που υπηρετούν στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει τώρα η Υφυπουργός Εργασίας, κ. Μαρία Συρεγγέλα και ακολουθεί ο κ. Ιωάννης Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνησή
µας έχει αποφασίσει να συγκρουστεί µε τα δόγµατα. Δεν είναι δυνατόν ένας άνεργος µε εξαψήφιο ετήσιο εισόδηµα να δικαιούται
ωφελήµατα που παρέχει ο ΟΑΕΔ. Αυτό δεν είναι επικοινωνιακή
πολιτική, είναι κοινωνική αδικία. Και αυτό το νοµοσχέδιο είναι εδώ
για να εξαλείψει αυτή την αδικία, ενώ κάποιοι από εσάς για άλλη
µια φορά στηρίζετε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούνται καταχραστές. Γιατί κάποιος µε εξαψήφιο ετήσιο εισόδηµα που ζητά
να απολαµβάνει ωφελήµατα, όπως είναι ο κοινωνικός τουρισµός,
όπως είναι η δωρεάν µετακίνηση από τα µέσα µαζικής µεταφοράς,
αποστερώντας µε αυτό τον τρόπο πόρους από τους ανθρώπους
που, πραγµατικά, το έχουν ανάγκη, ναι, είναι καταχραστές.
Με το νοµοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» προσπαθούµε να εξελίξουµε τον ΟΑΕΔ σε έναν οργανισµό που βοηθά στην πράξη τους
άνεργους ώστε να βρουν σταθερή εργασία και να στηριχτούν οικονοµικά και κοινωνικά όσες και όσοι έχουν πραγµατικά ανάγκη
στήριξης.
Και πώς το κάνουµε αυτό; Θεσπίζοντας για πρώτη φορά επίδοµα εργασίας για τους επιδοτούµενους ανέργους που βρίσκουν
δουλειά, οι οποίοι εκτός από τον µισθό τους θα συνεχίσουν να εισπράττουν και το 50% του επιδόµατος ανεργίας, µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία. Επίσης, µε νέα ψηφιακά εργαλεία που
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αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ανέργων να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας, προβλέποντας τον ρόλο των κοινωνικών
εταίρων στην ανάπτυξη δράσεων και προγραµµάτων σχετικών µε
την επαγγελµατική κατάρτιση και την αναβάθµιση δεξιοτήτων του
επαγγελµατικού δυναµικού.
Γνωρίζουµε όλες και όλοι, ειδικά όσοι έχουµε παιδιά, ότι τα παιδιά µας µέσα στα επόµενα χρόνια, ό,τι κι αν σπουδάσουν, µπορεί
να χρειαστεί είτε να το εξελίξουν κάποια στιγµή είτε να επανακαταρτιστούν σε κάτι άλλο. Τι θα κάνουµε; Θα τους λέµε: «Καθίστε
σε µία γωνία. Αν µπορέσετε να βρείτε δουλειά, καλώς. Αν δεν µπορέσετε, δεν µας ενδιαφέρει τι θα κάνετε;» Το πραγµατικά κοινωνικό κράτος είναι αυτό το κράτος που προσπαθεί και να
επανακαταρτίσει και να δώσει όλα τα εφόδια στους νέους και στις
νέες να µπορέσουν να βρουν εργασία, γιατί αυτό άλλωστε είναι
και το πιο σηµαντικό.
Αναβαθµίζουµε, λοιπόν, τον µηχανισµό διάγνωσης των αναγκών
της αγοράς εργασίας. Θεσπίζεται ο ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες, οι καταρτίσεις και
οι πιστοποιήσεις που λαµβάνει ή και δικαιούται ο καταρτιζόµενος
και η καταρτιζόµενη. Παρέχεται για πρώτη φορά bonus ύψους 300
ευρώ στους ανέργους που καταρτίζουν ατοµικό σχέδιο δράσης.
Και έρχεστε λοιπόν, έχοντας σύνθηµά σας ότι η Κυβέρνηση
κάνει αντικοινωνική πολιτική, πραγµατικά, χωρίς κατάθεση αντιπροτάσεων. Έχετε επιλέξει πολλές φορές, κύριοι και κυρίες της
Αντιπολίτευσης, να ταυτίζετε την πολιτική σας µε συνθήµατα. Για
τη δική µας Κυβέρνηση, η εργασία αποτελεί πυλώνα της κοινωνίας. Η κοινωνική ευηµερία ταυτίζεται µε την εργασία και όχι µόνο
µε τα επιδόµατα ανεργίας. Για µας κοινωνική πολιτική είναι η διασφάλιση του εργαζόµενου και της εργαζόµενης.
Τι αποδυνάµωσή είναι αυτή, στην οποία αναφέρεστε, όταν δεκαπλασιάζουµε τα κονδύλια για προγράµµατα κατάρτισης και µε
πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης; Δεν µειώθηκε µαγικά η ανεργία. Δεν πήραµε ένα µαγικό ραβδί και µειώσαµε την ανεργία από
το 17,2%, που την παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2019, στο 11,9%, τον Φεβρουάριο του 2022 ούτε φυσικά
η γυναικεία ανεργία µειώθηκε µε ευχολόγια.
Και εδώ θέλω να καταθέσω και στοιχεία της έρευνας ανθρώπινου δυναµικού της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020 - 2021, σύµφωνα µε τα
οποία η γυναικεία ανεργία τον Δεκέµβριο του 2019 ήταν 20,1%,
ενώ τον Δεκέµβριο του 2021 είχε πέσει στο 16,2%. Εποµένως, τα
µέτρα τα οποία λαµβάνουµε είναι και πρακτικά, είναι και ουσιαστικά και πάνω από όλα έχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το χάσµα απασχόλησης µεταξύ των δύο φύλων σαφώς είναι ιδιαίτερα µεγάλο και αποδίδεται και σε σηµαντικό βαθµό στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αν και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα, η
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραµένει πολύ
µικρότερη από αυτή των ανδρών. Και δεδοµένου ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η διακοπτόµενη εργασία, η διακοπτόµενη
καριέρα που λέµε πολλές φορές για τις γυναίκες, αναφέρονται και
ως οι κύριοι λόγοι αδράνειας, η αύξηση της διαθεσιµότητας µακροχρόνιας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών παιδικής φροντίδας
θα µπορούσε να βελτιώσει και την κατάσταση απασχόλησης των
γυναικών. Και στο πλαίσιο της στήριξης των νέων εργαζοµένων
και ιδίως των µαµάδων εντάσσεται και η προτεινόµενη ρύθµιση
της δηµιουργίας χώρων φύλαξης παιδιών από έξι µηνών έως δυόµισι ετών σε επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι γονείς τους.
Και αναφέροµαι ξανά. Οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών της
πρώιµης ηλικίας πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσµα των αναγκών
των εργαζόµενων γονέων και να παρέχουν πρακτικές λύσεις. Η διεύρυνση των υπηρεσιών φροντίδας βρεφών αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε σύγχρονης οικογενειακής πολιτικής. Και αυτή η ανάγκη
έχει αναγνωριστεί και από τη διακοµµατική επιτροπή της Βουλής
για το δηµογραφικό, για το οποίο έχετε ψηφίσει. Σαφώς αποτυπώνεται και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των
φύλων.
Στο υφιστάµενο πλαίσιο των υπηρεσιών φροντίδας βρεφών,
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όπου συµπεριλαµβάνονται οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, όπως είναι οι νταντάδες της γειτονιάς, έρχονται να προστεθούν και να συµπληρώσουν οι υπηρεσίες
φροντίδας στο χώρο εργασίας του γονέα, ώστε να καλύπτονται
µε αυτόν τον τρόπο πολύπλευρα οι ανάγκες των εργαζόµενων γονέων και των παιδιών τους.
Παραδείγµατος χάριν, οι ανάγκες της θηλάζουσας µητέρας
µετά την άδεια της και την επιστροφή στην εργασία. Επίσης για
µια µητέρα που εργάζεται απογευµατινές ώρες, που δεν λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί.
Στόχος της δράσης είναι να παρέχει άµεση υποστήριξη στους
εργαζόµενους γονείς και ιδίως στις εργαζόµενες µητέρες και να
ενισχύσει ενεργά την συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, όταν
τελειώνει η άδεια µητρότητας, όταν τελειώνει η άδεια πατρότητας
ή οι γονικές άδειες που έχουµε ήδη δώσει µε τον ν.4808 και για
τους µπαµπάδες και για τις µαµάδες.
Με το πρόγραµµα αυτό που χρηµατοδοτείται από πόρους του
Ταµείου Ανάκαµψης, πρόκειται να καλύψουµε τόσο τη δηµιουργία
και τον εξοπλισµό των χώρων φροντίδας βρεφών εντός των εγκαταστάσεων µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων όσο και το µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος έως δύο εξειδικευµένων
επαγγελµατιών βρεφονηπιοκόµων, µε ειδίκευση στη φροντίδα και
στην αγωγή της πρώιµης ηλικίας για τη στελέχωσή του. Κι αυτό
θέλω να το τονίσω, διότι άκουσα από κάποιους «τι χώροι φύλαξης
θα είναι αυτοί, τι χώροι φροντίδας χωρίς εξειδικευµένο προσωπικό;». Ο νόµος λέει ότι θα είναι εξειδικευµένο προσωπικό.
Φυσικά στο επίκεντρο επίσης των προτεινόµενων ρυθµίσεων
βρίσκεται η υγεία και η ασφαλής παραµονή των παιδιών σε αυτούς
τους χώρους. Και για τον λόγο αυτό θεσπίζονται αυστηρά κριτήρια, προκειµένου να ενταχθεί µια επιχείρηση στη δράση, σε σχέση
και µε την τήρηση της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια,
για τη νόµιµη ίδρυση και λειτουργία της, για την τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών και πυρασφάλειας και πυροπροστασίας,
ενώ τίθενται και αυστηρές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό, τη
διαµόρφωση και τη λειτουργία των χώρων.
Τέλος, οι χώροι θα ελέγχονται όσον αφορά στην υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων από το ΣΕΠΕ, όσο για την υγεία και
την ασφαλή παραµονή των παιδιών από τις οικείες υπηρεσίες των
περιφερειακών ενοτήτων, που ελέγχουν και τις άλλες δοµές φροντίδας παιδιών.
Τα οφέλη, λοιπόν, από τη δράση πέρα από το γεγονός ότι έρχονται να καλύψουν µια πρακτική ανάγκη των οικογενειών είναι
πολλά τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.
Οι γονείς θα βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους προκειµένου να
µη χάσουν την επαφή ειδικά σε µια πρώιµη ηλικία που υπάρχει µια
πλήρης εξάρτηση, συναισθηµατική και αναπτυξιακή. Μειώνεται ο
χρόνος µετακίνησης από την εργασία τους σε άλλη δοµή φροντίδας εκτός εργασίας και αντίστροφα. Στηρίζονται οι θηλάζουσες
µητέρες, καθώς θα υπάρχει και χώρος θηλασµού. Δίνεται η δυνατότητα στις µητέρες να επιστρέψουν στη δουλειά µετά την εγκυµοσύνη και µετά τις άδειες που δικαιούνται, χωρίς να υπάρχει
ψυχολογική δυσφορία. Το ίδιο ακριβώς αφορά και για τους µπαµπάδες. Και ενεργοποιείται και η παροχή φροντίδας τις απογευµατινές ώρες, όπου, όπως ξαναείπαµε, δεν λειτουργούν εκείνες τις
ώρες βρεφονηπιακοί σταθµοί.
Τέλος, οι επιχειρήσεις δεσµεύονται για τη διατήρηση της παροχής για τουλάχιστον δυο χρόνια µετά τη λήξη της δράσης, δίνοντας έτσι τον χρόνο και το έναυσµα για τη δηµιουργία µιας νέας
κουλτούρας ακόµα πιο φιλικής προς τους εργαζόµενους και, κυρίως ,τους εργαζόµενους γονείς.
Η δηµιουργία, λοιπόν, χώρων φύλαξης σε επιχειρήσεις αποτελεί
ένα συµπληρωµατικό µέτρο φροντίδας των παιδιών της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας και µαζί µε τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»,
τις γονικές άδειες και συγκεκριµένα µε τις άδειες µητρότητας και
πατρότητας, τις ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας του ν.4808, το
σήµα ισότητας στις επιχειρήσεις ενισχύει το γενικότερο πλέγµα
εναρµόνισης προσωπικής ή οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντιλαµβάνεται πλήρως τις ανάγκες των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των
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εργαζόµενων γονέων και το αποδεικνύει συνεχώς δηµιουργώντας
νέες και καινοτόµες δράσεις στήριξής τους. Ασκεί κοινωνική πολιτική αποµακρύνοντας τετριµµένες πρακτικές δεκαετιών που δεν
αποδίδουν και ταυτόχρονα δηµιουργεί τα θεµέλια για την εξατοµικευµένη κατάρτιση, την απασχόληση, την ισότιµη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και τελικά την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ:
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για κάθε κυβέρνηση η µείωση της ανεργίας και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας πρέπει να είναι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους. Η
αύξηση της απασχόλησης µάλιστα κρίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό
και το έργο της κάθε κυβέρνησης.
Τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δηµοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου, η ανεργία κυµαινόταν στο 17,2%. Σύµφωνα
µε τα τελευταία στοιχεία της EUROSTAT η ανεργία τον Φεβρουάριο του 2022 διαµορφώνεται στο 11,9%. Μειώθηκε δηλαδή η ανεργία πάνω από 5% µέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια µέσα στη
διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και το αξιοσηµείωτο σε
αυτό είναι ότι η µείωση αυτή έγινε µέσα σε µια περίοδο αστάθειας
και αβεβαιότητας για την παγκόσµια οικονοµία. Παρά την πανδηµία, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεµο και την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία, εµείς συνεχίζουµε και ακολουθούµε τον στόχο
µας που είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες έχουν πραγµατικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Ένας από τους παράγοντες µάλιστα για την αύξηση της απασχόλησης είναι και η λειτουργία του ΟΑΕΔ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ενδιαφέρον να δούµε πώς
αντιλαµβάνονται οι πολίτες τον ρόλο του οργανισµού. Ο Διοικητής
του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης στην αρµόδια συνεδρίαση της επιτροπής αναφέρθηκε σε µια έρευνα που είχε διενεργήσει η προηγούµενη διοίκηση του οργανισµού στις αρχές του 2019 επί
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή την έρευνα οι πολίτες αντιλαµβάνονται τον ΟΑΕΔ περισσότερο ως διεκπεραιωτικό όργανο παροχής
επιδοµάτων και λιγότερο ως µέσο µείωσης της ανεργίας. Με απλά
λόγια, οι πολίτες νοµίζουν ότι ο ΟΑΕΔ επιδοτεί την ανεργία και όχι
την εργασία, που είναι ο πραγµατικός του στόχος. Αυτό, λοιπόν,
πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε ο ΟΑΕΔ να συνδέεται µε δράσεις για
την εύρεση σταθερών θέσεων εργασίας και όχι πληρωµής επιδοµάτων.
Αυτό, λοιπόν, γίνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας. Συγκεκριµένα:
Εκσυγχρονίζεται και προσαρµόζεται στις σύγχρονες ανάγκες
της αγοράς εργασίας ο ρόλος του οργανισµού. Μετονοµάζεται
σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Θεσπίζεται για πρώτη φορά
επίδοµα εργασίας για τους επιδοτούµενους ανέργους που βρίσκονται σε δουλειά. Οι άνεργοι, λοιπόν, που θα βρίσκουν εργασία,
εκτός από τον µισθό τους, θα συνεχίζουν να εισπράττουν και το
50% του επιδόµατος ανεργίας. Παρέχεται για πρώτη φορά µπόνους ύψους 300 ευρώ σε αυτούς που είναι πάνω από πέντε χρόνια
άνεργοι οι οποίοι καταρτίζουν ατοµικό σχέδιο δράσης. Εισάγονται
εισοδηµατικά κριτήρια για τη διατήρηση βοηθηµάτων και παροχών
που προβλέπονται για τους εγγεγραµµένους ανέργους. Προβλέπεται η διαγραφή από το Μητρώο Ανέργων για δύο χρόνια και η
διακοπή του επιδόµατος ανεργίας µετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας. Επίσης, προβλέπεται διαγραφή από
το µητρώο για έξι µήνες και διακοπή του επιδόµατος ανεργίας για
άρνηση συµµετοχής σε δράσεις κατάρτισης. Αναβαθµίζεται επίσης ο µηχανισµός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας
µε σκοπό τα προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς. Θεσπίζεται
επίσης ο ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του πολίτη που θα καταγράφονται οι
δεξιότητες, οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που λαµβάνει και
δικαιούται ο καταρτιζόµενος. Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση
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της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ και η ανάπτυξη στεγαστικής
πολιτικής µε έµφαση στους νέους ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλες αυτές τις αλλαγές, οι
οποίες είναι προς όφελος των ανέργων και, κυρίως, των ανθρώπων που θέλουν να βρουν δουλειά, η Αντιπολίτευση απαντάει για
ακόµη µια φορά µε λαϊκισµό. Μας κατηγορεί ότι θεσπίζουµε την
τιµωρία των ανέργων. Μα πώς γίνεται αυτό; Με τη θέσπιση του
επιδόµατος εργασίας τιµωρούµε τους ανέργους ή µε τα 300 ευρώ
που θα δίνονται στους µακροχρόνια ανέργους για να καταρτίσουν
ατοµικό ψηφιακό σχέδιο δράσης µε τον ΟΑΕΔ; Ή µήπως διαφωνείτε µε τα εισοδηµατικά κριτήρια για τη λήψη συγκεκριµένων παροχών, ώστε να βοηθάµε τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας;
Για να ξεκαθαρίσουµε και κάτι το οποίο άκουσα πριν ότι είπε
ο κ. Γρηγοριάδης, από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι σχεδόν σαράντα χιλιάδες άτοµα, οι οποίοι βρίσκονται στα µητρώα
των ανέργων για περισσότερο από έναν χρόνο, έχουν ετήσιο εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ. Δεν προσπαθούµε να τους τιµωρήσουµε.
Αυτό που κάνουµε είναι να προσπαθούµε να τους δικαιώσουµε, κύριε Γρηγοριάδη, για να µην εκµεταλλεύονται κάποιοι
τον ΟΑΕΔ ,ώστε να κερδίζουν εις βάρος αυτών που έχουν πραγµατική ανάγκη. Δεν καταλαβαίνω ούτε από εσάς, το ΜέΡΑ25,
ούτε από τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης την επιµονή
σας να προσπαθείτε να ξεπλύνετε όλους αυτούς.
Μας κατηγορείτε ότι υποβαθµίζουµε και διαλύουµε τον ΟΑΕΔ.
Από πού προκύπτει αυτό; Έχουµε διάλυση όταν αυξάνονται σηµαντικά τα κονδύλια που διαχειρίζεται από εδώ και πέρα ο οργανισµός; Ή µήπως είναι διάλυση ότι για πρώτη φορά από το
2013 και µετά χαράσσεται στεγαστική πολιτική αξιοποιώντας το
αποθεµατικό 1,5 δισεκατοµµυρίου του ΟΑΕΔ το οποίο για πολλά
χρόνια έµεινε αναξιοποίητο; Ή είναι διάλυση το επίδοµα ενοικίου
µε το οποίο κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει φθηνό
ενοίκιο και στη συνέχεια να µπορεί να αγοράζει σπίτι;
Υποβαθµίζουµε µας λέτε την επαγγελµατική κατάρτιση. Πώς
γίνεται αυτό, αφού προβλέπονται αυστηροί κανόνες, ώστε η κατάρτιση να αποκτήσει πραγµατικό περιεχόµενο; Θεωρείτε την
κατάρτιση κάτι δευτερεύον και ασήµαντο; Μήπως προτείνετε να
σταµατήσουν οι συνεργασίες µε την «GOOGLE», µε την «AMAZON», µε τη CISCO, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι
δείχνουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση
έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έχει στόχο την αύξηση της απασχόλησης και όχι την επιδότηση της ανεργίας. Δεν
επιδιώκει µόνο τον περιορισµό του brain-drain, αλλά και την επιστροφή των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, καθώς εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο και
στρατηγική της Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. Έχουν γίνει ήδη σηµαντικά
βήµατα που αποτυπώνονται στην πραγµατική οικονοµία για τη
δηµιουργία ενός φιλο- επενδυτικού κλίµατος. Ένα από αυτά µάλιστα είναι η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για
τους εργαζόµενους, όσο και για τις επιχειρήσεις που συνεχίζεται
να υλοποιείται παρά τις πρωτοφανείς διεθνείς εξελίξεις.
Επενδύουµε, λοιπόν, στην καινοτοµία, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους, στις νέες τεχνολογίες, στην πράσινη ανάπτυξη για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία νέων
και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Χαρακτηριστικό, µάλιστα, παράδειγµα είναι ότι το 2021 άνοιξαν είκοσι οκτώ χιλιάδες
εξακόσιες εβδοµήντα µια περισσότερες επιχειρήσεις από ότι το
2020 και µάλιστα σε µία περίοδο µε πανδηµία, σε µία περίοδο µε
αστάθεια για την παγκόσµια οικονοµία.
Η στοχοπροσήλωση στην ανάπτυξη, η στοχοπροσήλωση στη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στοχοπροσήλωση την καινοτοµία, στην ψηφιακή ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της οικονοµίας
µας είναι ο µόνος σταθερός δρόµος που µπορεί να αναπτύξει
πραγµατικά και ουσιαστικά την ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την επικαιροποίηση και τις αλλαγές στην εργατική
νοµοθεσία και τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Μεταρρυθµίσεων προχωρά σε µια ριζική
µεταρρύθµιση της πολιτικής για την απασχόληση, τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και του
συστήµατος κατάρτισης.
Οι βασικοί στόχοι που επιχειρεί να πετύχει η Κυβέρνηση µε το
παρόν σχέδιο νόµου είναι: Πρώτον, να παρέχει βοήθεια στους
µακροχρόνια ανέργους, κυρίως, µέσα από τα ψηφιακά εργαλεία
να βρουν δουλειά. Δεύτερον, να επιβραβεύσει όσους αναζητούν
ή βρίσκουν εργασία. Τρίτον, να εξασφαλίσει ότι τα επιδόµατα και
οι παροχές πηγαίνουν σε αυτούς που τα έχουν πραγµατικά
ανάγκη αντιµετωπίζοντας δραστικά τα φαινόµενα κατάχρησης
που συναντούµε σήµερα σε πολλά παραδείγµατα εγγεγραµµένων στον ΟΑΕΔ. Και τέλος, να αντιµετωπίσει το ζήτηµα που
υπάρχει στη χώρα µας στον τοµέα των δεξιοτήτων µέσα από την
αναβάθµιση των επιδοτούµενων προγραµµάτων κατάρτισης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Τι περιλαµβάνει, λοιπόν, το σχέδιο νόµου ώστε να δηµιουργηθεί το πλαίσιο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων; Αναλυτικά αναφέρω ορισµένες παρεµβάσεις. Περιλαµβάνει: Πρόβλεψη
για επίδοµα εργασίας στο 50% του επιδόµατος ανεργίας στην
περίπτωση που οι επιδοτούµενοι άνεργοι βρουν δουλειά. Είναι
µια ρύθµιση τοµή και κατά την άποψή µου ρύθµιση κίνητρο για
την εισαγωγή των επιδοτούµενων ανέργων στην αγορά εργασίας
πριν τη λήξη της περιόδου επιδότησης τους. Σκεφτείτε µόνο
πόσα παραδείγµατα συµπολιτών µας έχουµε που καθυστερούν
την επανείσοδο στην αγορά εργασίας λόγω της επιδότησης
ανεργίας. Επίσης, ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής, οι οποίες να είναι προσαρµοσµένες στις σύγχρονες ανάγκες των νέων ανθρώπων. Ρυθµίσεις για την ουσιαστική
αντιµετώπιση της κατάχρησης των παροχών του ΟΑΕΔ. Πρόβλεψη µπόνους 300 ευρώ για την κατάρτιση ψηφιακού ατοµικού
σχεδίου δράσης για τους µακροχρόνια ανέργους. Ρυθµίσεις για
την ουσιαστική και ενεργή στήριξη των ανέργων προκειµένου να
βρουν δουλειά µέσα από την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την
αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του συστήµατος κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της οικονοµίας και δηµιουργία ατοµικών λογαριασµών δεξιοτήτων. Και τέλος, ρυθµίσεις για τη σύνδεση των αµοιβών παροχών και καταρτιζοµένων µε το αποτέλεσµα της
κατάρτισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι σε γενικές γραµµές
η πρόταση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανασυγκρότηση του τοµέα εύρεσης εργασίας και τη στήριξη των ανέργων στη χώρα µας. Και
είναι νοµίζω ξεκάθαρο ποια είναι η άποψή µας για το ζήτηµα,
ποιο είναι το σχέδιο µας για τη διαχείρισή του αλλά και ποιο είναι
το όραµά µας για τις νέες και τους νέους που αναζητούν εργασία, αλλά δεν έχουν σήµερα τα κατάλληλα εργαλεία ως προς την
κατάρτιση, αλλά και προς τη διαδικασία εύρεσης.
Πραγµατικά για µια ακόµα φορά δεν µας προκαλεί καµµία, µα
εντελώς καµµία έκπληξη η στάση της Αντιπολίτευσης µπροστά
σε µια µεταρρύθµιση. Ειδικά στον τοµέα των εργασιακών και
ασφαλιστικών ζητηµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε
δώσει ρέστα. Αντίθετοι σε τετραήµερη εργασία, την οποία, βέβαια, µετά την αποθεώσατε όταν την υιοθέτησε το Βέλγιο. Αντίθετοι στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας µε την
εφαρµογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αντίθετοι στον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Αντίθετοι στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και την επιβράβευση της αποδοτικότητάς τους. Και
σήµερα πάλι αντίθετοι στην ανασυγκρότηση του ΟΑΕΔ και στην
µετατροπή του από ένα παθητικό οργανισµό απλής καταγραφής
ανεργίας σε έναν ενεργητικό οργανισµό πιστοποιηµένης κατάρτισης, παροχής κινήτρων και ενίσχυσης απασχόλησης.
Και σας ρωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει καλύτερη προοπτική για έναν άνεργο από την προοπτική εύρεσης εργασίας;
Γιατί αυτή είναι η προοπτική που του δίνουµε µέσα από τις ρυθµί-
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σεις για καλύτερη και πιο οργανωµένη κατάρτιση.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία λέµε ότι δεν υπάρχει. Εσείς από όσο
µας επιτρέπει η στάση σας να καταλάβουµε είστε αντίθετοι και σε
αυτό. Αντίθετοι συνολικά στα συµφέροντα και στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων, ανέργων και συνταξιούχων. Άρα θα είστε και αντίθετοι σε ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής
συντάξεων; Θα το δούµε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στους τριάντα τρεις µήνες
που η Νέα Δηµοκρατία βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας
αντιµετωπίσαµε µια σειρά από εξωγενείς κρίσεις που αναµφίβολα
επηρέασαν σηµαντικά και το τοπίο στα εργασιακά. Κυρίως η πανδηµία και η αναγκαστική λήψη µέτρων για τον περιορισµό της
νόσου δηµιούργησαν δύσκολες συνθήκες. Οι δραστικές παρεµβάσεις, όµως, της Κυβέρνησης δεν επέτρεψαν τον εκτροχιασµό.
Όχι µόνο δεν επέτρεψαν τον εκτροχιασµό αλλά βελτίωσαν και τη
συνολική εικόνα.
Έτσι, λοιπόν, παρά τις επάλληλες κρίσεις η πολιτική που εφαρµόζει η Κυβέρνηση πετυχαίνει συνεχή και σηµαντική αποκλιµάκωση της ανεργίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT η
ανεργία στη χώρα µας τον περασµένο Φεβρουάριο υποχώρησε
στο 11,9% από 12,8% που ήταν τον Ιανουάριο και πλέον βρίσκεται
σε επίπεδα που είχαµε να συναντήσουµε από τον Μάιο του 2010.
Υπενθυµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την ανεργία στο 17,2%, πέντε
µονάδες κάτω βρισκόµαστε σήµερα.
Άραγε αυτά τα αποτελέσµατα τα πετυχαίνουµε µε τις αντεργατικές και κοινωνικά ανάλγητες πολιτικές για τις οποίες µας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ; Ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ δεν το πιστεύουν πια αυτό το
παραµύθι.
Έχουµε, λοιπόν, στα χέρια µας αποτελέσµατα που δικαιώνουν
τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης και δικαιώνουν την προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας. Και αυτή είναι µια προσπάθεια, που όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης και µας έχει αναλύσει τον τρόπο που θα
γίνει ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής ο Χατζηδάκης θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.
Μέρος, λοιπόν, αυτής της µεγάλης προσπάθειας είναι και το
παρόν σχέδιο νόµου που καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε και
για µια ακόµα φορά θα κριθεί ποιοι συντάχθηκαν µε το όραµα για
µια παραγωγική Ελλάδα που προσφέρει δουλειές, που προστατεύει την εργασία και ενισχύει τις δεξιότητες και ποιοι είναι αυτοί
που συντάχθηκαν µε την οπισθοδρόµηση, τη στασιµότητα και κυρίως µε τις κοινωνικές ανισότητες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σταµενίτη.
Αµέσως µετά έχει ζητήσει να κάνει παρέµβαση στο συζητούµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς µου κάνει εντύπωση η περιορισµένη συµµετοχή συναδέλφων της Αντιπολίτευσης σε ένα
νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι έχει ξεχωριστή σηµασία. Μάλιστα, δεν βλέπω κανέναν συνάδελφο από το ΚΙΝΑΛ. Ίσως θα πίστευε κανείς ότι το ΚΙΝΑΛ έχει προσυνεδριακές διαδικασίες και
ετοιµάζονται για το επόµενο Σαββατοκύριακο.
Σε κάθε περίπτωση χαίροµαι, γιατί µου δίνεται η δυνατότητα να
βρεθώ σήµερα και να µοιραστώ µαζί σας λίγες σκέψεις, εδώ, από
το Βήµα της Βουλής για ένα νοµοσχέδιο το οποίο θεωρώ ότι είναι
εξαιρετικά σηµαντικό, όχι µόνο για τις επιπτώσεις που θα έχει στην
αγορά εργασίας αλλά και γιατί πιστεύω ότι αποτυπώνει µε ξεκάθαρο τρόπο την αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας για µία προοδευτική, ενεργητική πολιτική στα ζητήµατα της εργασίας.
«Καµµία χώρα στον κόσµο, όσο πλούσια κι αν είναι, δεν µπορεί
να αντέξει την σπατάλη του ανθρώπινου δυναµικού της», είχε πει
κάποτε ο Αµερικανός Πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ, γιατί η
ανεργία είναι πάντα η µεγαλύτερη απειλή για κάθε κοινωνία. Και
αυτή ακριβώς την απειλή, που στη Νέα Δηµοκρατία τη θεωρούµε
τη µεγαλύτερη µορφή κοινωνικής αδικίας, αντιπαλεύουµε εδώ και
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τριάντα τρεις µήνες, από τότε που ο ελληνικός λαός µας εµπιστεύθηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου τον Ιούλιο του
2019.
Και παρά τις µεγάλες δυσκολίες, παρά τις αντιξοότητες, τα
στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσπάθειά µας πιάνει τόπο. Από το
καλοκαίρι του 2019 µέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022 -τον τελευταίο µήνα που έχουµε διαθέσιµα στοιχεία- η ανεργία έπεσε
από το 17,2% στο 12,8%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι η µεγαλύτερη, είναι η ταχύτερη αποκλιµάκωση σε όλη την
Ευρώπη, κάτι που σηµαίνει ότι σε αυτό το διάστηµα δηµιουργήθηκαν παραπάνω από διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
και για πρώτη φορά εδώ και πολλά πολλά χρόνια ξεπεράσαµε το
ορόσηµο των τεσσάρων εκατοµµυρίων απασχολούµενων. Είναι
µια επίδοση µε πρόσθετη σηµασία, αν σκεφτεί κανείς το εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον µέσα στο οποίο επιτεύχθηκε, µεταναστευτικό, εθνικές προκλήσεις στον Έβρο, στο Αιγαίο, µετά τα δύο
χρόνια της πανδηµίας, ύστερα η διεθνής ενεργειακή κρίση µε τις
εισαγόµενες ανατιµήσεις, ο πόλεµος στην Ουκρανία, ένα εξαιρετικά δυσχερές διεθνές περιβάλλον.
Και θυµάµαι ακόµα σαν χθες τις πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις
της Αντιπολίτευσης ότι η πανδηµία θα οδηγούσε σε µία έκρηξη
απολύσεων και σε µια ταχύτατη αύξηση της ανεργίας, σε µια αντιστροφή δηλαδή αυτής της τάσης, που η αλήθεια είναι ότι είχε
ήδη ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι προβλέψεις αυτές διαψεύστηκαν και διαψεύστηκαν προς
όφελος των εργαζοµένων, διότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έσπευσε να στηρίξει πρώτα και πάνω από όλα τον κόσµο της
εργασίας, να προστατέψει τις θέσεις απασχόλησης, να στηρίξει
τις επιχειρήσεις και έτσι, ουσιαστικά, να µη διακόψει αυτή την πορεία αποκλιµάκωσης της ανεργίας, η οποία συνεχίζεται µάλιστα
τους τελευταίους µήνες µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση.
Βέβαια, τα αποτελέσµατα αυτά, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούν να µας ικανοποιούν, διότι εξακολουθούµε να έχουµε τη δεύτερη υψηλότερη ανεργία στην
Ευρώπη. Η Ισπανία µας έχει αυτή τη στιγµή ξεπεράσει. Και βέβαια
µαζί µε την ανεργία έχουµε ακόµα ένα διαχρονικό πρόβληµα χαµηλών αµοιβών και αυτά τα προβλήµατα γίνονται προφανώς πιο
έντονα σε µία εποχή που και η χώρα µας δοκιµάζεται από την παγκόσµια ακρίβεια.
Κάναµε µια µεγάλη προσπάθεια να στηρίξουµε τα εισοδήµατα
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη διάρκεια της πανδηµίας. Και το κάναµε µειώνοντας φόρους, µειώνοντας εισφορές και
παρέχοντας απευθείας οικονοµικές ενισχύσεις. Όµως είναι δεδοµένο ότι όλα όσα κέρδισαν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σήµερα
ροκανίζονται από την ανεργία.
Η άποψή µας για το ζήτηµα αυτό είναι ότι δεν µπορεί σε καµµία
περίπτωση το πρόβληµα της ακρίβειας, ειδικά της ακρίβειας που
είναι προϊόν της αύξησης των τιµών ενέργειας, να αντιµετωπιστεί
µόνο στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισµών. Χρειάζεται µια
οργανωµένη πανευρωπαϊκή αντίδραση και γι’ αυτή θα εξακολουθούµε να αγωνιζόµαστε και στις επόµενες Συνόδους Κορυφής.
Θα γίνει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στα τέλη Μαΐου όπου θα συζητηθούν αναλυτικά τα θέµατα αυτά.
Γνωρίζω καλά, λοιπόν, πως ο προϋπολογισµός του ελληνικού
νοικοκυριού έχει επιβαρυνθεί το τελευταίο εξάµηνο, για εξωγενείς
λόγους, αλλά και εκείνοι νοµίζω -και τα νοικοκυριά και οι πολίτεςαναγνωρίζουν ότι παρά τις µεγάλες δυσκολίες, η Κυβέρνηση προσπαθεί στο µέτρο των δυνατοτήτων να θωρακίσει την ελληνική οικονοµία απέναντι στον εισαγόµενο πληθωρισµό, µε επιδοτήσεις
στο ρεύµα, µε εκπτώσεις στα καύσιµα, µε έκτακτα µέτρα, όπως
το επίδοµα των 200 ευρώ, το οποίο θα εκταµιευθεί την επόµενη
εβδοµάδα για τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας, ενώ µέχρι το
τέλος του µήνα, όπως έχουµε δεσµευθεί και λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τις εισηγήσεις των ειδικών, η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει και θα
υλοποιήσει µια νέα σηµαντική αύξηση του κατώτατου µισθού,
που θα τεθεί σε εφαρµογή την 1η Μαΐου του 2022.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στη
χώρα και το νοµοσχέδιο, το οποίο θα ψηφίσουµε σε λίγες ώρες
από τώρα, έρχεται να ξαναβάλει στον πυρήνα της πολιτικής µας
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τη διασύνδεση µεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και της
προσφοράς εργασίας από την ελληνική αγορά. Για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να γεφυρώσουµε αυτό το χάσµα, το οποίο
σήµερα υπάρχει, µεταξύ του τι ζητούν οι επιχειρήσεις και του τι
δεξιότητες διαθέτουν οι άνεργοι, πρέπει να κάνουµε πολλά σηµαντικά βήµατα.
Πρέπει να συνδέσουµε τη ζήτηση της αγοράς µε την προσφορά
εξειδικευµένων υπηρεσιών. Πρέπει να µπορούµε να παρέχουµε
σύγχρονες δεξιότητες ειδικά στους µακροχρόνια ανέργους, να
προστατεύσουµε όσους παραµένουν εκτός απασχόλησης -και το
νοµοσχέδιο αυτό κάνει τολµηρά βήµατα, κύριε Υπουργέ, σε αυτή
την κατεύθυνση- αλλά και να διακρίνουµε τους αληθινούς άνεργους, αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη ουσιαστικής κρατικής αρωγής και να το κάνουµε αυτό, ώστε οι δηµόσιοι πόροι να µη
σπαταλώνται οριζόντια σε επιδόµατα αλλά να κατευθύνονται προς
στοχευµένες, συγκεκριµένες πολιτικές εργασίας.
Το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητούµε σήµερα, έρχεται να αντιµετωπίσει µια σειρά από χρόνια προβλήµατα της ελληνικής αγοράς
εργασίας, προβλήµατα τα οποία έρχονται και µας ταλαιπωρούν
εδώ και πολλές δεκαετίες.
Το πρώτο πρόβληµα είναι η µακροχρόνια αποχή από την απασχόληση. Θυµίζω ότι στα τέλη του 2021 περισσότεροι από τους
µισούς εγγεγραµµένους στον ΟΑΕΔ δεν είχαν βρει δουλειά για
διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Μιλάµε για σχεδόν εξακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, µε έναν στους τρεις να είναι δηλωµένοι άνεργοι για παραπάνω από πέντε χρόνια, ενώ πενήντα
χιλιάδες είναι κατά δήλωσή τους -κατά δήλωση σύµφωνα µε τα
αρχεία και σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕΔ- σε αυτή την κατάσταση για πλέον της µιας δεκαετίας.
Κι όµως την ίδια στιγµή που έχουµε ένα δοµικό πρόβληµα µακροχρόνιας ανεργίας, αυτή η ανεργία συνυπάρχει µε κενές θέσεις
εργασίας. Και δεν αναφέροµαι µόνο σε εξειδικευµένες δουλειές,
όπως αυτές που δηµιουργούνται στους κλάδους της τεχνολογίας,
αλλά αρκετές δουλειές οι οποίες θα µπορούσαν να καλυφθούν
εάν οι υποψήφιοι διέθεταν βασικές δεξιότητες.
Και σήµερα µε την ανεργία να είναι ακόµα στο 12,8%, επτά
στους δέκα εργοδότες µάς δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κάνουν προσλήψεις, επειδή δεν βρίσκουν εργαζόµενους µε ειδικά
προσόντα. Σε κλάδους ανταγωνιστικούς, όπως ο τουρισµός, οι εργοδότες µάς λένε ότι έχουν πρόβληµα σήµερα κάλυψης των αναγκών σε εργατικό δυναµικό, την ίδια στιγµή που η χώρα έχει
ανεργία 12,8%.
Σε αυτή, λοιπόν, την αντίφαση πρέπει να απαντήσουµε και νοµίζω ότι αυτή η πρόκληση -θα συµφωνήσετε µαζί µου- είναι µια
πρόκληση εθνική και θα πρέπει να απαντήσουµε τώρα, όχι επιδοτώντας τη διατήρηση της ανεργίας, αλλά επιδοτώντας την επιµόρφωση των ανέργων, έτσι ώστε να έχουν πραγµατική προοπτική
επιστροφής στην αγορά εργασίας.
Διότι, δυστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται σε µία από τις τελευταίες
ευρωπαϊκές θέσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Δηµιουργεί,
δηλαδή, η οικονοµία µας νέες θέσεις εργασίας, όχι όµως κατάλληλα καταρτισµένους συµπολίτες µας, ώστε να µπορούν αυτές να
τις καταλάβουν.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι σε συνεργασία µε ειδικούς συµβούλους κάθε µακροχρόνια άνεργος θα καταρτίσει το δικό του
ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, διότι κάθε άνεργος είναι και µία
ξεχωριστή περίπτωση. Σε αυτές θα περιλαµβάνονται οι γνώσεις
του αλλά και οι ανάγκες κατάρτισης, ώστε να µπορεί να ενταχθεί
στο ανάλογο επιµορφωτικό πρόγραµµα. Και σε αυτό το µεσοδιάστηµα θα πριµοδοτείται µε 300 ευρώ και η ενίσχυση αυτή θα συνεχίζεται και αφού βρει δουλειά. Θεωρώ πολύ καινοτόµο και πολύ
τολµηρό το γεγονός ότι το Υπουργείο εισηγείται, και εγκρίναµε
στο Υπουργικό Συµβούλιο και θα ψηφιστεί από τη Βουλή, πρόβλεψη που ορίζει ότι ο εργαζόµενος θα λαµβάνει το 50% του επιδόµατος ανεργίας για όσους µήνες θα το δικαιούται ως άνεργος,
εφόσον βρει δουλειά. Το ποσό αυτό ουσιαστικά θα προστίθεται
στον µισθό του. Πρόκειται, κατά την άποψή µου, για ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο, το οποίο ωθεί τον εργαζόµενο τελικά προς την
κατεύθυνση της επανεκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί
τον άνεργο να ενδιαφερθεί ο ίδιος για το µέλλον του ξεφεύγοντας
από αυτή την αδράνεια, την παραλυτική κατάσταση µιας τακτικής
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επιδότησης και στήριξης από το κράτος.
Το δεύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτό το νοµοσχέδιο
είναι η ίδια η ποιότητα της κατάρτισης. Και γι’ αυτό και είναι πολύ
σηµαντικό τα προγράµµατα να αναµορφώνονται µε βάση τα
πραγµατικά ζητούµενα της αγοράς εργασίας.
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι -και αυτό, δυστυχώς, είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα το οποίο ταλαιπώρησε όλους
όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, κανείς δεν εξαιρείται- ότι τα
προγράµµατα κατάρτισης του παρελθόντος δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Και ίσως είµαι πολύ επιεικής στις εκφράσεις τις οποίες χρησιµοποιώ. Εκατοντάδες εκατοµµύρια,
ενδεχοµένως δισεκατοµµύρια, να κατευθύνθηκαν προς µια κατάρτιση η οποία σίγουρα δεν βοήθησε τους εργαζόµενους, ενδεχοµένως να ωφέλησε κάποιους επαγγελµατίες στον χώρο της
κατάρτισης αλλά πάντως δεν πέτυχε τον βασικό της σκοπό και
στόχο που ήταν η προσθήκη δεξιοτήτων στους καταρτισµένους,
έτσι ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
Κατά συνέπεια, πρέπει να προχωρήσουµε σε ένα διαφορετικό
πλαίσιο, όπου οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης και η χρηµατοδότησή τους πρέπει να συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητά
τους, κάτι που σηµαίνει ότι τελικά θα πρέπει να αµείβονται και
βάσει στατιστικών στοιχείων που συνδέονται µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων τους. Μάλιστα, έχω ζητήσει
από τον Υπουργό ένα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραµµα εσωτερικής
αξιολόγησης να αφορά και τον ίδιο τον ΟΑΕΔ, διότι µπορεί να
υπάρχουν σύµβουλοι οι οποίοι βρίσκουν δουλειά σε έναν µήνα
σε πενήντα συµπολίτες µας και άλλοι που να βρίσκουν δουλειά
σε πέντε. Αυτό είναι ένα µετρήσιµο αποτέλεσµα. Και αυτοί οι
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν σηµαντική προστιθέµενη
αξία, εργαζόµενοι του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο µιας γενικότερης λογικής για το πώς εντάσσουµε πριµ παραγωγικότητας στο δηµόσιο, θα πρέπει να µπορούν να ανταµείβονται περισσότερο, γιατί
πολύ απλά κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
Το βέβαιο είναι ότι αυτή η πολιτική αρχίζει και έχει αποτελέσµατα, γιατί πάνω από τους µισούς ανέργους που συµµετείχαν
στα νέα προγράµµατα κατάρτισης βρήκαν δουλειά µέσα στους
επόµενους δώδεκα µήνες. Και το σηµαντικό δεν είναι να βρουν
µόνο µία δουλειά αλλά το να παραµείνουν και στην εργασία τους
σε βάθος χρόνου. Και πολλοί από αυτούς, το 90%, παρέµειναν
στην εργασία τους για ένα διάστηµα το οποίο ξεπέρασε τον
χρόνο της επιµόρφωσης. Μάλιστα, για πρώτη φορά αναλαµβάνουν και ρόλο στην επαγγελµατική κατάρτιση και τα πανεπιστήµιά µας αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητές τους, ανοίγοντας νέους
ορίζοντες και δηµιουργώντας, πιστεύω, έναν θεµιτό ανταγωνισµό
σε αυτή την αγορά.
Θεωρώ πολύ σηµαντική καινοτοµία τη δηµιουργία αυτού του
ατοµικού λογαριασµού δεξιοτήτων που, ουσιαστικά, είναι ένα
ψηφιακό εργαλείο στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι γνώσεις
κάθε ανέργου, όλες οι σχετικές πιστοποιήσεις, ώστε ο εργοδότης να γνωρίζει µε σαφήνεια πού θα µπορεί να απασχοληθεί ο
υποψήφιος, ώστε να τον προσλάβει στην κατάλληλη θέση. Και
πάλι εδώ δεν ανακαλύπτουµε τον τροχό. Καταλαβαίνω ότι αντίστοιχα σχήµατα υπάρχουν σε πιο ώριµες αγορές εργασίας,
όπως είναι αυτή της Γαλλίας.
Η τρίτη παθογένεια που αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο έχει να
κάνει µε την ίδια τη λειτουργία του ΟΑΕΔ. Έχει γίνει µια πολύ
σηµαντική δουλειά στον οργανισµό και θέλω να ευχαριστήσω τον
διοικητή, ο οποίος µε πολύ ενθουσιασµό έχει αναλάβει το έργο
του εκσυγχρονισµού αυτού του οργανισµού φέρνοντάς µας παραστάσεις και από το εξωτερικό. Όµως, η αλήθεια είναι ότι κληρονοµήσαµε έναν οργανισµό γραφειοκρατικό, ελάχιστα
οργανωµένο, συνειδητά ίσως ανοργάνωτο, έτσι ώστε να µην επιτρέπεται έλεγχος σχετικά µε την κατασπατάληση κονδυλίων και
παροχών. Και, βέβαια, η αναντιστοιχία αυτή δεν δηλώνει τίποτε
άλλο παρά την εκτεταµένη «µαύρη» εργασία, τη φοροδιαφυγή,
την εισφοροδιαφυγή. Επίσης προνόµια, όπως τις δωρεάν µετακινήσεις, τη συµµετοχή σε δωρεάν προγράµµατα κοινωνικού
τουρισµού, τη µοριοδότηση για το δηµόσιο και αρκετά ακόµα τα
απολαµβάνουν αυτή τη στιγµή -πρέπει να είµαστε ειλικρινείςπολλοί συµπολίτες µας που απλά δεν τα δικαιούνται. Και όλα
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αυτά, βέβαια, εις βάρος των πραγµατικά ανέργων.
Πενήντα πέντε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα µε ετήσιο εισόδηµα
άνω των 20.000 ευρώ είναι εγγεγραµµένα στον ΟΑΕΔ για ένα έως
και πέντε χρόνια. Υπάρχουν και κάποιες µεµονωµένες εξωφρενικές περιπτώσεις δήθεν δικαιούχων που αν και είχαν έσοδα
100.000, 200.000, 250.000 και διαµένουν σε ακριβές περιοχές,
παρά ταύτα διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου επί δέκα και
είκοσι χρόνια. Τώρα, λοιπόν, η εκκαθάριση του µητρώου θα εκκαθαρίσει και το τοπίο. Και ναι, θα διαγραφούν από τους σχετικούς
καταλόγους όσοι παραµένουν εγγεγραµµένοι για χρόνια, χωρίς
να το αιτιολογεί η εισοδηµατική τους εικόνα. Και θα διαγραφούν,
επίσης, και όσοι αρνούνται επί τρεις φορές να απασχοληθούν σε
κατάλληλες θέσεις που έχουν βρεθεί ειδικά γι’ αυτούς, κάτι που
ισχύει σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς απασχόλησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέση στο µητρώο δεν θα έχουν και εκείνοι που δεν δέχονται να
πάρουν µέρος σε κάποια προτεινόµενη δράση κατάρτισης. Θέλω
να είµαι σαφής. Όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι και οι
άνεργοι έχουν δικαιώµατα και απολαµβάνουν της πρόνοιας της
πολιτείας. Όµως, έχουν και υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές
δεν είναι τόσο προς την πολιτεία. Είναι πρωτίστως προς τον εαυτό
τους, γιατί οφείλουν και αυτοί να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας και µαζί στον κόσµο της ενεργού κοινωνικής
ζωής. Πρακτικά στο νέο ψηφιακό µητρώο θα καταγράφονται όσοι
ζητούν εργασία µαζί µε τα ατοµικά σχέδια δράσης, ώστε αυτά να
διασταυρώνονται µε συναφείς προτάσεις απασχόλησης. Ταυτόχρονα, αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στις παροχές που δικαιούται ο άνεργος, γι’ αυτό και κάθε χρόνο θα
συνεκτιµάται η εισοδηµατική τους κατάσταση µε παραµέτρους
όµοιες µε αυτές του επιδόµατος θέρµανσης.
Σπεύδω να τονίσω ότι το ίδιο το επίδοµα ανεργίας εξαιρείται
από αυτή τη ρύθµιση και θα εξακολουθεί να χορηγείται χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. Επίσης, δεν επηρεάζονται το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο ρεύµατος, η έκπτωση, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
και το επίδοµα θέρµανσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού όπως τον γνωρίζουµε εδώ και πολλές δεκαετίες µετονοµάζεται σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δεν
αλλάζει απλά όνοµα, αλλάζει ουσιαστικά προσανατολισµό, µε
στόχο πλέον να προσφέρει εφόδια, αντί για εµπόδια, προς την εργασία.
Η νέα δοµή θα είναι µια δοµή πολύ πιο ευέλικτη, µε λιγότερα
µέλη στο διοικητικό της συµβούλιο, αλλά και µε περισσότερα εξειδικευµένα στελέχη στις υπηρεσίες του, ενώ από τις αρχές του
επόµενου έτους, το 2023, τα αποθεµατικά του Λογαριασµού Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης µεταφέρονται στους
κοινωνικούς εταίρους. Θα συµµετέχουν στη διοίκηση του οργανισµού, αλλά θα µπορούν να διαχειρίζονται και κονδύλια για την επιµόρφωση των εργαζόµενων.
Ωστόσο, θεωρώ πολύ σηµαντική µία ακόµα σηµαντική τοµή του
νοµοσχεδίου, µία ακόµα ρύθµιση που αφορά επιτέλους την αξιοποίηση της σηµαντικής ακίνητης περιουσίας του οργανισµού,
αξίας περίπου 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή τη στιγµή παραµένει στην κυριολεξία ακίνητη, στερώντας
από τον ΟΑΕΔ πολύτιµα έσοδα. Θα µπορεί ο ίδιος ο ΟΑΕΔ να διαθέτει ή να αποκτά κτήρια, να συµπράττει µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση νέων κτηρίων. Μπορεί ο ΟΑΕΔ και
θα αποτελέσει σηµαντικό πυλώνα της νέας µας πολιτικής για τη
φτηνή στέγη την οποία πρέπει να αποκτήσουν οι Έλληνες εργαζόµενοι.
Γιατί στέκοµαι ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτηµα; Διότι, δυστυχώς,
στην πατρίδα µας, παρά τα υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας και ιδιοκατοίκησης, το 37% του πληθυσµού ξοδεύει παραπάνω από το
40% του εισοδήµατός του για έξοδα στέγης. Στην Ευρώπη ο αριθµός αυτός είναι σηµαντικά µικρότερος. Ένας στους τρεις Έλληνες
έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές που αφορούν την κατοικία.
Το πρόβληµα, λοιπόν, της φθηνότερης στέγης, ένα πρόβληµα
το οποίο έχει αναδειχθεί και από άλλες πολιτικές δυνάµεις σε αυτή
την Αίθουσα, είναι ουσιαστικό πια. Πρέπει να αντιµετωπιστεί και η
άλλη όψη µιας αγοράς ακινήτων η οποία ευηµερεί, µε τιµές οι
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οποίες ανεβαίνουν, µε ενοίκια που ανεβαίνουν, προφανώς κάτι το
οποίο ευνοεί τους ιδιοκτήτες, αυξάνει ακόµη περισσότερο την
πίεση να µπορέσουµε να δροµολογήσουµε πολιτικές έξυπνες,
προσφοράς πιο φτηνής στέγης, κυρίως στα νέα µας ζευγάρια τα
οποία δυσκολεύονται αυτή τη στιγµή σηµαντικά στην περίπτωση
που δεν έχουν πρόσβαση στο δικό τους σπίτι. Περισσότερα γι’
αυτά, όµως, θα πούµε σε µια άλλη ευκαιρία.
Όπως διαπιστώνετε, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν συγκροτείται από επιµέρους εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις ούτε είναι
και είναι ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες παρεµβάσεις που έχουµε
κάνει στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά, συµπληρώνει ένα ενιαίο
σχέδιο αναβάθµισής της, µετατρέποντας τον ΟΑΕΔ -τον πρώην
ΟΑΕΔ, όπως πρέπει να τον αποκαλούµε πια- από παγίδα όπου λιµνάζουν τα όνειρα εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων σε ένα σύγχρονο εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ανταµοιβής.
Γιατί, θα το ξαναπώ, αν οι χαµηλοί µισθοί συνεπάγονται αδικία,
ο αποκλεισµός από την εργασία είναι διπλή αδικία. Γιατί ουσιαστικά είναι ένας αποκλεισµός από την ίδια την κοινωνία, από το δικαίωµα να δηµιουργεί κανείς οικογένεια, να εκπληρώνει τα όνειρά
του ενώ συχνά οδηγεί, είτε στη µετανάστευση είτε ακόµα χειρότερα στην περιθωριοποίηση.
Η ανεργία, λοιπόν, αναδεικνύεται ως ο πρώτος εχθρός της συλλογικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Γι’ αυτό, ακριβώς,
θεωρούµε την απασχόληση ως τον τρίτο πυλώνα της ανάπτυξης,
µαζί µε τις νέες επενδύσεις και την ενίσχυση του εισοδήµατος που
προκύπτει από τη µείωση των φόρων και των εισφορών. Χαίροµαι,
καθώς οι επενδύσεις γίνονται πολύ περισσότερες, τα φορολογικά
βάρη µειώνονται, το επιχειρηµατικό περιβάλλον γίνεται πιο φιλικό.
Όλα αυτά αντανακλώνται ήδη στην απασχόληση, µε πρώτον
δείκτη το brain drain, το οποίο έχει ήδη ανακοπεί αισθητά, ενώ σε
αρκετούς εξειδικευµένους κλάδους, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας και της έρευνας, έχει πια αναστραφεί σε κύµα brain gain.
Γιατί, πράγµατι, αυτή η απώλεια πεντακοσίων χιλιάδων νέων από
την εγχώρια αγορά εργασίας στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης
ήταν µια µεγάλη πληγή για την οικονοµία µας και την ίδια µας την
κοινωνία. Αυτό το πολύτιµο δυναµικό, όµως, τώρα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή
τροχιά των επόµενων χρόνων και γι’ αυτό και έχουµε εξειδικευµένα φορολογικά κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην πατρίδα
µας µετά από µακρόχρονη παρουσία στο εξωτερικό. Είναι εργαζόµενοι µε εµπειρίες, µε διεθνείς παραστάσεις. Μπορούν να συνδράµουν στο να ανεβάσουµε κατακόρυφα την παραγωγικότητα
της οικονοµίας µας.
Δεν είναι τυχαίο ότι σήµερα παγκόσµιοι κολοσσοί, από την «MICROSOFT», την «AMAZON», τη CISCO, τη «PFIZER», τη «BOEHRINGER», τη «DIGITAL REALTY», επενδύουν στην Ελλάδα και ένας
από τους λόγους που το κάνουν δεν είναι µόνο η γεωγραφική, η
γεωπολιτική µας θέση, είναι η ποιότητα των Ελλήνων εργαζοµένων
και το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές έχουν πρόσβαση σε Έλληνες
εργαζόµενους του εξωτερικού που αυτή τη στιγµή δείχνουν για
πρώτη φορά διάθεση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Σ’ αυτόν τον παγκόσµιο πόλεµο για ταλέντο, ο οποίος, τελικά,
θα καθορίσει την ίδια την τύχη όλων των χωρών, η Ελλάδα πρέπει
να είναι πρωταγωνίστρια και γι’ αυτό πρέπει να προχωράµε διαρκώς σε προγράµµατα κατάρτισης και ενδυνάµωσης των δεξιοτήτων των εργαζόµενων, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία της
επαγγελµατικής κατάρτισης και µη σταµατώντας, ασχέτως της
ηλικίας του εργαζόµενου τον οποίον πρέπει να καταρτίσουµε.
Και, βέβαια, είναι ενδεικτικό ότι µέσα σε τριάντα τρεις µήνες τριπλασιάστηκαν οι ρυθµοί στα προγράµµατα του ΟΑΕΔ που το 2022
θα οδηγήσουν σε παραπάνω από ογδόντα πέντε χιλιάδες νέες
προσλήψεις. Στο µεταξύ, συνεχίζεται και η επιδότηση των εισφορών για εκατόν πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, καθιερώθηκε το νέο ένσηµο το οποίο χρηµατοδοτεί το επαγγελµατικό
ξεκίνηµα νέων χωρίς προϋπηρεσία, ενώ µε το καλό τον Ιούνιο θα
τεθεί σε εφαρµογή η κάρτα εργασίας, η οποία θα προστατεύει
τους εργαζόµενους από αυθαιρεσίες εργοδοτών, δίνοντάς τους
πρόσβαση σε ένα διαφανές εργαλείο αποτύπωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών.
Υπενθυµίζω ότι από το Ταµείο Ανάκαµψης θα διοχετευθούν παραπάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για δράσεις κατάρτισης που
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θα ωφελήσουν πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας,
κυρίως σε ψηφιακές αλλά και σε πράσινες δεξιότητες. Θα αποκτήσουν έτσι προσόντα για να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά
εργασίας του µέλλοντος. Γιατί το χρέος της πολιτείας είναι να
προσφέρει χειροπιαστό στήριγµα και φροντίδα δίπλα στο ρεαλιστικό όραµα για την ελπίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω συναντήσει πολλούς άνεργους και ιδιαίτερα νέους, πολλούς οι οποίοι ζουν ακόµα µε τη βοήθεια των γονιών τους, άλλους που παρατείνουν αναγκαστικά τις
σπουδές τους, αναβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δύσκολη επιλογή να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, κάποιους που µάχονται
στις διαδικασίες του παλιού ΟΑΕΔ και µερικούς οι οποίοι ισορροπούν ανάµεσα στην ντροπή και την παραίτηση.
Γνώρισα, όµως, και την άλλη εικόνα η οποία γρήγορα πρέπει να
γίνει ο κανόνας. Γνώρισα την Κωνσταντίνα που προσελήφθη ήδη
από µεγάλη εταιρεία µέσω προγραµµάτων του ΟΑΕΔ, τον Μιχάλη
που άνοιξε τη δική του επιχείρηση µε ενίσχυση του ΕΣΠΑ, τον
Λουκά ο οποίος βρήκε δουλειά λίγο πριν τη σύνταξη, αφού καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ σε προγράµµατα τα οποία έχουν ιδιαίτερα
µεγάλη απήχηση. Είναι αυτά που αφορούν τους πιο ηλικιωµένους
συµπολίτες µας, ίσως στην πιο δύσκολη κατηγορία ανέργων, συµπολίτες µας που χάνουν τη δουλειά τους µετά τα πενήντα κι εκεί
έρχονται τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ να τους προσφέρουν µια σηµαντική ανακούφιση.
Την εικοσιδυάχρονη Μαρίνα που θα αξιοποιήσει το πρώτο ένσηµο. Έχω συναντήσει πολλούς νέους αποφοίτους Πολυτεχνείου,
που ιδρύουν τις δικές τους start up σε χώρους όπως η τεχνητή
νοηµοσύνη.
Είναι πολλές αυτές οι ιστορίες, που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν
πολιτικές οι οποίες µετατρέπουν αυτούς οι οποίοι αναζητούν εργασία στους µαχητικούς πρωταγωνιστές της Ελλάδας που αλλάζει, όταν κάποιοι τους ήθελαν κοµπάρσους στις ίδιες τους τις
ζωές, εγκλωβισµένους στην ακινησία και εξαρτηµένους από επιδόµατα αντί να προκόβουν µε τις δικές τους δυνάµεις και να εξελίσσονται µε τις δικές τους φιλοδοξίες.
Στην τρέχουσα συγκυρία ωστόσο δίδυµος στόχος µε τη συρρίκνωση της ανεργίας είναι και η αύξηση των µισθών που, όπως
είπα, παραµένουν δυστυχώς στη χώρα µας ακόµα σε χαµηλά επίπεδα δυσανάλογα χαµηλά συχνά µε βάση την προσφορά των εργαζοµένων. Εδώ δεν αρκεί µόνο η πολιτική απόφαση. Το χρέος
µας ως προς τον κατώτατο µισθό θα το κάνουµε ως Κυβέρνηση
αλλά χρειάζεται και η συµπόρευση των εργοδοτών σε ατοµικό ή
συχνά και σε κλαδικό επίπεδο. Πολύ συχνά η απάντησή µου σε
εργοδότες, οι οποίοι µας λένε ότι «δεν βρίσκουµε εργαζόµενους
να προσλάβουµε», είναι ότι η αύξηση του µισθού είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσετε περισσότερους εργαζόµενους
στις επιχειρήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα χρειαζόµαστε ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο, το οποίο θα
επιµερίσει δίκαια τον πλούτο τον οποίο δηµιουργούµε ως κοινωνία
µε πρώτους ωφελούµενους τους εργαζόµενους, τους µισθωτούς,
οι οποίοι δεν µπορούν να βλέπουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας απλά ως µία στατιστική απεικόνιση που τελικά να µην
αφορά τις ίδιες τους τις ζωές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω µε µία διαπίστωση που αφορά
την Αντιπολίτευση και ειδικά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Μου
έκανε εντύπωση όσο παρακολούθησα τη συζήτηση ότι απέφυγε
επιµελώς να µπει στην ουσία της συζήτησης, να αντιπροτείνει
πραγµατικές εναλλακτικές. Καταφεύγει ξανά σε ανακριβή στοιχεία, σε ψεύτικες καταγγελίες. Θα αρκούσε, βεβαίως, να επικαλεστώ το πού ήταν η ανεργία πριν από τρία χρόνια και πού
βρίσκεται τώρα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Το 2014, που ήσασταν Υπουργός, πόσο ήταν;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μη
µε αναγκάζετε να σας υπενθυµίσω τις προβλέψεις σας για το
πού θα ήταν η ανεργία όταν ξεκίνησε η πανδηµία, όταν καταστροφολογούσατε και σε αυτό το επίπεδο και µας λέγατε ότι θα
εκτιναχθεί. Και πάλι πέσατε έξω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συζητήστε το αυτό λίγο στο συνέδριό σας. Το να προεξο-
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φλείτε την αποτυχία της χώρας διαρκώς δεν είναι στρατηγική για
να µπορέσετε να ανακτήσετε την πολιτική σας αξιοπιστία.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, απαντώντας στις αιτιάσεις
ότι δήθεν «τιµωρούνται» όσοι διαγράφονται από το µητρώο του
ΟΑΕΔ, επειδή η κατάρτιση γίνεται υποχρεωτική, αν θέλετε πραγµατικά να επιδοτούνται ως άνεργοι πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήµατα 100.000 ευρώ, στερώντας αυτούς τους πόρους από
τους πραγµατικούς δικαιούχους. Ναι ή όχι, να απαντήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πόσοι είναι αυτοί;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ήλπιζα ότι θα ήταν εδώ ο Αρχηγός σας, αλλά προφανώς είναι
πολύ απασχοληµένος µε τις προσυνεδριακές του διαδικασίες.
Υπερασπίζεστε -να το πείτε παρακαλώ- πολίτες στους οποίους
η πολιτεία βρίσκει δουλειά και εκείνοι τις απορρίπτουν συνεχώς;
Αυτή είναι η γραµµή σας; Καλύπτετε όσους δεν θέλουν να επιµορφωθούν, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες; Και γιατί τελικά
αρνείστε αυτό που ακολουθεί όλη η Ευρώπη; Οι πολιτικές που
εφαρµόζουµε σήµερα δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Είναι σύγχρονες, ενεργητικές πολιτικές εργασίας, που επιµερίζουν δίκαια
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ανέργων, προσφέροντάς
τους, κυρίως, την ευκαιρία και τη δυνατότητα της ατοµικής τους
κινητοποίησης, για να βγουν από το φαύλο κύκλο της µακροχρόνιας ανεργίας. Εκτός αν, πραγµατικά, θέλετε αυτούς τους εργαζόµενους εξαρτηµένους από τα τακτικά και έκτακτα κρατικά
επιδόµατα.
Εδώ, λοιπόν, διαφέρουµε ουσιαστικά ως προς τη φιλοσοφία
µας. Εµείς βλέπουµε τα επιδόµατα ως µια αναγκαία βοήθεια που
πρέπει να έχει έναν µεταβατικό χαρακτήρα. Δεν θέλουµε µόνιµους επαγγελµατίες ανέργους, οι οποίοι να εξαρτώνται από το
κράτος. Θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε συµπολίτες µας
που έχασαν τη δουλειά τους για οποιοδήποτε λόγο να ξαναµπούν δυναµικά στην αγορά εργασίας. Αναγνωρίζουµε ότι σε
αυτή τη νέα και δυναµική παγκόσµια οικονοµία η απόκτηση νέων
δεξιοτήτων είναι περίπου υποχρεωτική και δίνουµε τη δυνατότητα στους άνεργους συµπολίτες µας να αποκτήσουν αυτές τις
νέες δεξιότητες. Αυτή είναι η δικιά µας φιλοσοφία, η οποία µας
διαφοροποιεί από τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
που δικαιολογεί, κύριε Υπουργέ, τον τίτλο του νοµοσχεδίου, τον
οποίο θα τον διεύρυνα λέγοντας «πολλές, καλές, καλοπληρωµένες δουλειές ξανά και σήµερα και στο µέλλον».
Η σκληρότερη δουλειά είναι να µην έχεις δουλειά, είχε πει πριν
από κάποια χρόνια ο ακτιβιστής συγγραφέας Γουίτνει Γιάνγκ. Σήµερα το δικό µας χρέος είναι να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο αυτό
και να δουλέψουµε σκληρά για να έχουν καλή δουλειά όλες οι
Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα είχε σειρά ο συνάδελφος κ. Σαντορινιός, αλλά προηγουµένως θα απαντήσει
στον κύριο Πρωθυπουργό εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πραγµατικά νοµίζω δηµιουργεί πολύ µεγάλη έκπληξη, ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη, πόσο αποκοµµένος από την κοινωνική
πραγµατικότητα βρίσκεται, σε ποιους εργαζόµενους και σε ποιους ανέργους απευθύνεται µε την τοποθέτησή του, όταν έχουµε
έναν κόσµο της εργασίας και την κοινωνική πλειοψηφία της
χώρας µας κυριολεκτικά να έχει γονατίσει τους τελευταίους
οκτώ µήνες από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση και όταν
η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή η οποία έχει µετατρέψει τη χώρα µας σε χώρα φτηνής ελαστικής εργασίας, επισφάλειας και αβεβαιότητας για τον κόσµο της εργασίας.
Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για τις πολιτικές που εφαρµόζει η Κυβέρνησή του για τους εργαζόµενους. Προφανώς εννοεί την κατάργηση του βάσιµου λόγου απόλυσης αµέσως µετά τις
εκλογές, την κατάργηση κάθε προστασίας των εργολαβικών εργαζοµένων, την κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
και βέβαια το επιστέγασµα, δηλαδή τον αντεργατικό νόµο Χατζη-
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δάκη µε την πλήρη διάλυση του ωραρίου, του οκτάωρου, µε την
πλήρη διάλυση κάθε έννοιας συνδικαλιστικού δικαιώµατος και
την πλήρη διάλυση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για στήριξη των µισθών όταν, βέβαια,
µε το νόµο Χατζηδάκη η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλε δύο
ώρες απλήρωτη εργασία, κατέλυσε κάθε έννοια συλλογικής διαπραγµάτευσης, επειδή µας είπε πριν από αυτό το Βήµα ότι καλεί
τους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους να στηρίξουν την
αύξηση των µισθών. Και όταν επί δύο χρόνια η Ελλάδα είχε παγωµένο και καθηλωµένο κατώτατο µισθό, έκανε µία αύξηση από
1η του Γενάρη της τρέχουσας χρονιάς 13 ευρώ µεικτά το µήνα.
Όταν, επίσης, µε τα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ η µείωση της αγοραστικής δύναµης του κατώτατου µισθού πριν τον πόλεµο, δηλαδή
µε στοιχεία του Γενάρη και του Φλεβάρη, είναι 15%.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Και όταν, βέβαια, εµείς εδώ και µήνες από τον Ιούνιο κιόλας
λέµε την ανάγκη να υπάρχει άµεση αύξηση του κατώτατου µισθού και γενναία αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ.
Οτιδήποτε άλλο δεν µπορεί να αναπληρώσει ούτε το εισόδηµα
των εργαζοµένων που έχει χαθεί αυτούς τους οκτώ µήνες και
πολύ περισσότερο να έρθει να αναπληρώσει τις συνθήκες της
ανεξέλεγκτης ακρίβειας και της αισχροκέρδειας που αφήνει η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Και µάλιστα απέφυγε ο κ. Μητσοτάκης να πει γιατί ακόµα δεν
έχει προχωρήσει στη φορολόγηση της αισχροκέρδειας της αγοράς ενέργειας, ενώ είχε δεσµευτεί από αυτό το Βήµα απέναντι
στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον Αλέξη Τσίπρα.
Και σήµερα αρνήθηκε η Νέα Δηµοκρατία να κληθεί στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας επειγόντως πριν το Πάσχα για να
υπάρχουν απαντήσεις για τα υποτιθέµενα στοιχεία που περιµένει
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προφανώς για να δικαιολογήσει γιατί
δεν επιβάλλει τη φορολόγηση. Και η σύγκληση της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνει
µετά το Πάσχα, µετά από δύο εβδοµάδες και ας αφήνουµε ως
τότε την αισχροκέρδεια, ας µην µπαίνει πλαφόν, ας µη γίνεται
καµµία κίνηση ουσιαστικής αντιµετώπισης αυτή τη στιγµή της
τραγωδίας που ζει η µέση ελληνική οικογένεια όσον αφορά την
ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και όταν απευθύνεται στους ανέργους και υιοθετεί πλήρως δεν θα µπορούσε,, βέβαια να κάνει και αλλιώς- το περίφηµο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα και τις τιµωρητικές διατάξεις ο
κ. Μητσοτάκης έρχεται από αυτό το Βήµα για να δικαιολογήσει
τη λογική του κοινωνικού αυτοµατισµού και τις τιµωρητικές διατάξεις εναντίον του πιο ευάλωτου τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας.
Και τι µας λέει; Μας λέει ότι δικαιολογείται η τιµωρητική διάταξη, προκειµένου να υπάρχει κίνητρο για την κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι αναγκαία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά η
κατάρτιση πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος του
ανέργου και όχι φόβητρο και τιµωρία. Σε ποιους απευθύνεστε;
Σε ποια αγωνία των ανέργων απευθύνεστε µε αυτές τις λογικές
της εκκαθάρισης του µητρώου και όλα αυτά τα οποία εισάγετε
µε αυτό το νοµοσχέδιο;
Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης µας είπε και άλλα πράγµατα. Θεωρεί
ότι πρέπει να χαιρόµαστε για την ανεργία, όταν αυτή τη στιγµή
είµαστε -ο ίδιος το οµολόγησε- στη δεύτερη χειρότερη θέση
στην Ευρώπη και ταυτόχρονα στη χειρότερη θέση για την ανεργία των νέων και των γυναικών κι επίσης αποκρύπτει -όπως και ο
Υπουργός Εργασίας και συνολικά η Κυβέρνηση αποκρύπτουνποιο είναι το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων αυτή τη στιγµή
στη χώρα, όταν το 35% των εργαζοµένων είναι κάτω από τον κατώτατο µισθό όσον αφορά την αµοιβή, είναι επισφαλώς εργαζόµενοι, µερικώς εργαζόµενοι και πολλοί εργαζόµενοι λίγες µέρες
τη βδοµάδα ή το µήνα.
Εξάλλου ακόµα και το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ήρθε να ενισχύσει αυτή τη λογική της µερικής απασχόλησης και της µείωσης των µισθών, την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι υπάρχει
ικανοποίηση για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Πρέπει να δείτε
όλα τα στοιχεία της λειτουργίας αυτή τη στιγµή της αγοράς εργασίας. Άρα,, λοιπόν εδώ έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία συστη-
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µατικά απορρυθµίζει την εργασία, µειώνει τις αποδοχές των εργαζοµένων και µε το νόµο και µε την καθυστέρηση αύξησης του
κατώτατου µισθού, αλλά, κυρίως, επειδή δεν παίρνει µέτρα για
να στηρίξει το εισόδηµα των εργαζοµένων. Δηλαδή µέτρα όπως
θα ήταν η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα,
όπως θα ήταν η δυνατότητα να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες µε µείωση του ΦΠΑ όταν µε ευρωπαϊκά στοιχεία αυτή τη
στιγµή τα 3/4 των νοικοκυριών δεν µπορούν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες, και πάνω από όλα την καταπολέµηση της αισχροκέρδειας.
Θα ήθελα όµως, κύριε Υπουργέ, να πω και κάτι άλλο και κλείνω
µε αυτό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση -και προφανώς δεν τον
έχετε προετοιµάσει καλά, εκθέτετε τον Πρωθυπουργό- όταν έρχεται εδώ από το Βήµα ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι υπάρχουν
χιλιάδες άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ µε 100.000 εισόδηµα.
Αυτό ούτε εσείς το είπατε ποτέ. Λοιπόν, νοµίζω ότι µάλλον παρασύρετε τον Πρωθυπουργό. Δεν µπορώ να πιστέψω ότι αυτό
είναι το κριτήριο και η προετοιµασία που του κάνατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχω και την δευτερολογία µου και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αλλά δεν µπορώ να µη σχολιάσω κύριε Υπουργέ και κάτι άλλο.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ούτε µία λέξη για την τροπολογία για
τις συντάξεις fast track. Προφανώς δεν θέλει να εκτεθεί, κύριε
Χατζηδάκη. Και επειδή µας προκαλέσατε, εγώ θα καταθέσω στοιχεία αυτή τη στιγµή στη Βουλή. Δηλαδή στοιχεία που έχει επικαιροποιήσει ο ΕΦΚΑ επισήµως τον Γενάρη του 2022 και τα
καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τα στοιχεία αυτά αναφέρουν ότι σύµφωνα µε τον πίνακα
αυτό του ΕΦΚΑ 31/01 οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις είναι εκατόν
πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε, οι εκκρεµείς
επικουρικές συντάξεις είναι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες, οι εκκρεµείς εφάπαξ συντάξεις είναι σαράντα πέντε χιλιάδες συν πενήντα πέντε χιλιάδες, που οι αλχηµείες και η
δηµιουργική λογιστική του Υπουργού Εργασίας προκειµένου να
δείξει τη µεγάλη µείωση των εκκρεµών συντάξεων, είναι οι συντάξεις οι παράλληλες, δηλαδή εκεί που οι συνταξιούχοι περιµένουν τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Το σύνολο των εκκρεµών
συντάξεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε στοιχεία του ΕΦΚΑ
που καταθέσαµε στη Βουλή είναι τριακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε.
Αυτά επειδή µας λέτε συνέχεια ότι δεν φέρνουµε στοιχεία και
ότι δεν καταθέτουµε στοιχεία. Αυτός είναι ο πανικός σας και ο
εµπαιγµός προς τους συνταξιούχους, επειδή αυτή την πραγµατικότητα δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε. Και προφανώς καλώς
έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν αναφέρθηκε στην τροπολογία, γιατί θα είχε εκτεθεί. Άρα, λοιπόν, η πραγµατικότητα
είναι ότι καταθέσατε µια τροπολογία επειδή δεν µπορέσετε να
αντιµετωπίσετε αλλά υπερτριπλασίασατε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ,
τις εκκρεµείς συντάξεις. Μεταθέτετε την ευθύνη στους συνταξιούχους απόλυτα. Τους σπρώχνετε στους ιδιώτες να πληρώνουν
για να καταθέτουν τα στοιχεία τους, για να έρθετε µέσα σε πέντε
χρόνια να τους ζητάτε και τα ρέστα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Πολύ σύντοµα θέλω να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι το πρώτο πακέτο των νοµοτεχνικών
βελτιώσεων για να µοιραστούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
(ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Πιστεύω ότι θα υπάρχει και άλλο ένα,
είτε απόψε αργότερα είτε αύριο το πρωί θα κατατεθεί και αυτό.
Από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις αυτές που καταθέτουµε οι
πιο βασικές έχουν να κάνουν µε τη συµπερίληψη της ΓΣΕΕ και
των εργοδοτικών οργανώσεων µε δικαίωµα ψήφου στη σύνθεση
του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτήτων και στην περαιτέρω αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων της δηµόσιας υπηρεσίας απασχόλησης για τη στεγαστική πολιτική.
Αυτό, βασικά, θέλω να πω και ένα υστερόγραφο. Δεν θα σχολιάσω τα υπόλοιπα που είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου, διότι δεν
µπορώ να λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Είχα απαντήσει ήδη
από την πρωινή µου οµιλία. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι
η συνταξιοδοτική δαπάνη είναι αψευδής µάρτυς. Τι χρωστούσαµε το καλοκαίρι του 2019 και τι χρωστάµε τώρα σε εκκρεµείς
συντάξεις; Χρωστούσαµε 486 εκατοµµύρια, χρωστάµε 217 εκατοµµύρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου µπερδεύει µήλα και πορτοκάλια.
Πιάνει και συγκρίνει τις κύριες εκκρεµείς συντάξεις που υπήρχαν
επί ΣΥΡΙΖΑ και στη δική µας περίπτωση προσθέτει και τις επικουρικές και τα εφάπαξ και τις παράλληλες κ.λπ.. Σταµατώ εδώ. Δεν
γίνεται να συναγωνιστεί κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ στο ψεύδος, είναι
επαγγελµατίες στο είδος, παγκόσµιοι πρωταθλητές. Τι άλλο να
κάνουµε; Δεν µπορούµε. Ξέρουν οι συνταξιούχοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είχε ζητήσει τον
λόγο µετά την κ. Ξενογιαννακοπούλου ο κ. Σκανδαλίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
ήρθατε εδώ και συµφωνήσαµε, για να είµαστε ξεκάθαροι.
Και σας είπα ότι φυσικά έχετε το δικαίωµα µετά τον κ. Σκανδαλίδη που προηγείται, για όσο χρόνο εκτιµάτε εσείς ότι θέλετε
να παρέµβετε.
Τώρα, στα λεγόµενα του Υπουργού -επειδή αναφέρθηκε στην
κ. Ξενογιαννακοπούλου- θέλει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει µία παρέµβαση.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο, αλλά θερµή παράκληση- για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό µόνο.
Εγώ δεν θα σας πω ότι ψεύδεστε, θα σας πω, όµως, ότι παραπλανάτε συστηµατικά και µε λαϊκισµό.
Απαντώ, λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο που εκφράζεστε και θα
σας προτείνω να δείτε τον πίνακα που καταθέσαµε, ο οποίος
είναι πίνακας του ΕΦΚΑ, είναι πίνακας που υπογράφεται από τον
διοικητή. Εάν εσείς αρνείστε τα στοιχεία, ωραία!
Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, οι εκατόν πενήντα δύο
χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε εκκρεµείς κύριες συντάξεις
–λέει ο πίνακας- είναι ένα κόστος 449.132.000 ευρώ. Αυτά είναι
τα στοιχεία του πίνακα. Όπως η δαπάνη για τις εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες επικουρικές συντάξεις ο πίνακας λέει:
223.000.000 ευρώ, κύριε Υπουργέ.
Άρα, λοιπόν, µη µας λέτε εµάς ότι λέµε ψέµατα. Δείτε τον πίνακα και δείτε ο πίνακας τι στοιχεία λέει για το κόστος των εκκρεµών συντάξεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός έµπλεος χαράς και ικανοποίησης βρήκε σήµερα την ευκαιρία σε
ένα αβανταδόρικο νοµοσχέδιο που µοιράζει συντάξεις αύριο το
πρωί αλλά έχει και κάποια εκσυγχρονιστικά στοιχεία –σοβαρά θα
έλεγα- να εµφανίσει ξανά την εικόνα του συνετού µεταρρυθµιστή.
Για να µην τον αδικώ, κάποια στοιχεία εκσυγχρονισµού των
λειτουργιών υπάρχουν σε όλη, σχεδόν, την γκάµα του νοµοσχεδίου. Όµως, κρύβει επιµελώς µέσα από τις διατάξεις του όλα τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κενά και τις αντιµεταρρυθµιστικές τάσεις που έχει αυτή η Κυβέρνηση.
Κατ’ αρχάς, ξεκινώ από ένα βασικό που πρέπει να µας έγινε
πια –εάν θέλετε- δεύτερη φύση και δεν το συζητάµε. Συνιστά οπισθοδρόµηση στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου, τη συνδιαµόρφωση µε τους κοινωνικούς εταίρους πολιτικώς σε κρίσιµα πεδία
κοινωνικής πολιτικής, αλλάζοντας τον χαρακτήρα του ΟΑΕΔ από
οργανισµό τριµερούς χρηµατοδότησης και αντίστοιχης τριµερούς εκπροσώπησης –και εµένα δεν µε ενδιαφέρουν οι τίτλοιστη διοίκηση και τον µετατρέπει σε φορέα κρατικής διοικητικής
παρέµβασης.
Οι κοινωνικοί εταίροι από πλειοψηφία στο διοικητικό συµβούλιο µετατρέπονται σε µειοψηφία και ο διοικητής του ΟΑΕΔ πλαισιωµένος πλέον από τρεις υποδιοικητές αποκτά υπερεξουσίες.
Αυτό είναι µία απόλυτη συνέπεια, µε ό,τι µέχρι τώρα έχει φέρει
ο κ. Χατζηδάκης στον χώρο των εργασιακών σχέσεων. Ξεκινά
πάντα από το ότι η δηµοκρατία δεν µας ταιριάζει, ότι εταιρική
διακυβέρνηση δεν υπάρχει, ότι η εκτελεστική εξουσία θα ασκεί
όπως θέλει τη δική της πολιτική στο όνοµα της αποτελεσµατικότητας και του εκσυγχρονισµού. Αυτό που του υποτιµούµε κάθε
φορά, γιατί µας έχει γίνει συνήθεια εδώ µέσα: αποδιαρθρώνεται
η κοινωνική οργάνωση σε ό,τι αφορά τη συλλογική απόφαση, σε
ό,τι αφορά τη συνεννόηση, σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων, σε ό,τι αφορά, κύριε Χατζηδάκη, την ουσία της
δηµοκρατίας.
Γι’ αυτό εµείς σας λέµε ότι είστε µία αυταρχική Κυβέρνηση,
όπου δεν έχετε σχέση µε τη δηµοκρατία και την κοινωνία. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον. Καταργεί την αυτοτέλεια των λογαριασµών κοινωνικής πολιτικής στον ΟΑΕΔ. Μία αυτοτέλεια που διασφάλιζε ότι
οι οικονοµικοί πόροι κάθε επιµέρους λογαριασµού θα αξιοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των σκοπών κάθε λογαριασµού και
µεταφέρει τα αποθεµατικά, ώστε να καλυφθούν τα ταµειακά ελλείµµατα που προκύπτουν από τη µείωση των εισφορών κατά
3,9% που προήλθαν αποκλειστικά από τη µείωση των εισφορών
υπέρ ανεργίας, επαγγελµατικής κατάρτισης και κοινωνικής πολιτικής. Και αυτή είναι ουσιαστικά µία αυταρχική πολιτική.
Τρίτον. Μετά από τριάντα δύο µήνες πλήρους αδράνειας στο
ζήτηµα της στεγαστικής πολιτικής η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
δροµολογεί την αναβίωσή της, ενώ στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας η µόνη πρόταση που συµπεριέλαβε ως
πρόγραµµα στεγαστικής πολιτικής είναι η ολοκλήρωση προγράµµατος ανακαίνισης εκατό διαµερισµάτων, εβδοµήντα στον
Δήµο Αθηναίων και τριάντα στον Δήµο Θεσσαλονίκης για διακόσιους πενήντα δικαιούχους.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει εξαρχής
επισηµάνει και επαναλαµβάνει µε κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα δέσµευσης επαρκών κονδυλίων από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας για την κοινωνική κατοικία ιδιαίτερα νέων ζευγαριών που θα συµβάλει θετικά στο δηµογραφικό πρόβληµα της
χώρας. Όµως, τι λένε οι αριθµοί;
Ενάµισι δισεκατοµµύριο αποθεµατικά του πρώην ΟΕΚ πηγαίνουν στον κοινό κορβανά. Ήταν ένα απόθεµα για στεγαστική πολιτική, κυρίως, για τους νέους. Στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει
διάταξη που να δεσµεύει ρητά ότι στη στεγαστική πολιτική θα
πάνε αυτά τα κονδύλια που µεταφέρονται. Τα λεφτά πάνε στο
ταµείο της δηµόσιας υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα, στο Ταµείο Ανάκαµψης έχετε βάλει για τη στεγαστική πολιτική 1,3 εκατοµµύριο ευρώ µόνο. Η Πορτογαλία απέναντι στο 1,3 εκατοµµύριο ευρώ -τα δικά σας- έχει βάλει 2,7
δισεκατοµµύρια ευρώ και στο σύνολο της στεγαστικής της πολιτικής έχει βάλει 16,6 δισεκατοµµύρια. Η Ισπανία έχει βάλει 1 δισεκατοµµύριο για την οικοδόµηση είκοσι χιλιάδων κοινωνικών
κατοικιών. Εµείς τι κάνουµε; Ρίχνουµε στάχτη στα µάτια.
Έρχοµαι τώρα στο περιβόητο θέµα των συντάξεων. Αυτό το
fast truck στις συντάξεις προφανώς δεν το έχετε µελετήσει καλά.
Εγώ µε τα δέκα µου δάκτυλα θα ψηφίσω να πάρει σε τρεις µήνες
από σήµερα ή από αύριο τη σύνταξή του ο κάθε συνταξιούχος.
Ας δούµε, όµως, τι κάνετε τρία χρόνια. Δεν βλέπω τον κ. Βρούτση εδώ και δεν τον είδα ούτε κοινοβουλευτικό πρόσωπο ούτε
οµιλητή στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γιατί υπάρχει απόδειξη
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της αποτυχίας σας. Έχετε επανειληµµένα και ο προκάτοχός σας
και εσείς εξαγγείλει ότι µε το πάτηµα ενός κουµπιού θα δίνατε
αυτόµατα συντάξεις. Μάλιστα, κάποια στιγµή είπατε ότι µέχρι τέλους του 2021 θα είχε ολοκληρωθεί το σύστηµα. Μετά µας φέρνετε τη ρύθµιση µε την οποία αναθέσατε την έκδοση των
συντάξεων σε ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές. Αποτύχατε και
εκεί. Η αποτυχία σας σε αριθµούς.
Προηγούµενα κάνατε µια αντιπαράθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι,
όµως, όπως τα λέει: Διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες κύριες και
επικουρικές συντάξεις εκκρεµείς, σαράντα πέντε χιλιάδες εφάπαξ, είκοσι τρεις χιλιάδες µερίσµατα από το Μετοχικό Ταµείο,
τριακόσιες τόσες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Σήµερα, τι κάνετε; Μεταθέτετε µια υποχρέωση του κράτους στους ώµους του
πολίτη και ταυτόχρονα του λέτε πόσο πολύ τον στηρίζετε και
πώς σκέφτεστε το καλό του. Θα λύσει, δηλαδή, ο συνταξιούχος
το αδιέξοδο του κράτους, το δικό σας αδιέξοδο.
Η αποτυχία σας, σας αναγκάζει να φέρετε ρύθµιση που µπορεί
να αποβεί έωλη και ανεφάρµοστη, µια ρύθµιση καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, παρά µια σοβαρή, µελετηµένη και αξιόπιστη
λύση. Τι θα κάνει ο κάθε συνταξιούχος; Πού θα καταφύγει; Δε
θα καταφύγει στους δικηγόρους και στους λογιστές; Τι θα σας
φέρει; Και ποιοι θα σας φέρουν;
Εσείς, κύριε Χατζηδάκη, πιθανότατα σε τρία χρόνια δε θα είστε
εδώ για να απαντήσετε σε αυτό που κάνετε, αφού θα έχετε κερδίσει, όµως, έναν εκλογικό πόντο κατά τη δική σας άποψη.
Είναι µια ρύθµιση, δυστυχώς, προεκλογικού χαρακτήρα. Δε
σας ενδιαφέρει η ουσία και η πραγµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Θα είναι τόσα τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν
που θα ενσπείρετε άλλη µια φορά την ανασφάλεια στους ανθρώπους. Όµως, για εσάς «γαία πυρί µιχθήτω».
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αν θέλατε πραγµατικά να δώσετε µια
λύση που να είναι µακροπρόθεσµη, να είναι ουσίας, να έχει έναν
επιταχυντικό χαρακτήρα, θα µπορούσατε στο πλαίσιο όλων των
διαβουλεύσεων που κάνατε, να κάνατε και µια διαβούλευση συνολικά και να βλέπαµε τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση
τις οποίες θα µπορούσε το κράτος πραγµατικά να ανταποκριθεί
σ’ αυτή τη διαδικασία.
Τώρα τον κάθε πολίτη τον σκέφτεστε; Εγώ είµαι τριάντα τρία
χρόνια Βουλευτής. Δεν ξέρω ποια είναι η σύνταξή µου. Θα καταφύγω σε γραφείο για να τη µάθω. Σκέφτεστε τον κάθε συνταξιούχο του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, τον κάθε συνταξιούχο που θέλει
σήµερα να µάθει ποια είναι η σύνταξή του, τι θα ξοδέψει, πώς θα
το ξοδέψει, σε ποιους θα πάει και όταν θα το φέρει δε θα είναι
και σίγουρος γι’ αυτό που φέρνει; Επιπλέον, του µεταθέτετε και
την ευθύνη ο ίδιος να κάνει τη δουλειά σας; Νοµίζω ότι αυτό είναι
ένα µέτρο που γίνεται στο πλαίσιο της αδυναµίας της Κυβέρνησης πια να καθορίσει τις εξελίξεις, οπότε προσπαθεί πέτρα στην
πέτρα να βάλει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα µπορεί να
εκµεταλλευτεί προκειµένου να υπάρξει µια εκλογική επιτυχία.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Τελειώνω λέγοντας το εξής. Το έχω πει και άλλη φορά: Μας
φέρνετε πάντα σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί µέσα στα νοµοσχέδιά σας υπάρχει και το στοιχείο του εκσυγχρονισµού. Εγώ δεν
είµαι µηδενιστής. Δε θα αρνηθώ την «Κοινωνία της Πληροφορίας», δε θα αρνηθώ την ανάγκη επιµόρφωσης των εργαζοµένων, δε θα αρνηθώ την ανάγκη να υπάρχει πραγµατικά ένα
ξεκαθάρισµα στον χώρο των ανέργων, δε θα αρνηθώ την ανάγκη
για τους µακροχρόνια άνεργους να διαλευκανθεί το πεδίο και να
υπάρξει λύση. Δεν τα αρνούµαι όλα αυτά, όµως, στη βάση των
νοµοσχεδίων σας και του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου βρίσκονται πάντα αυτές οι πάγιες γραµµές µιας αντιµεταρρυθµιστικής
συντηρητικής Κυβέρνησης, η οποία τα κοιτάζει όλα µε τη λογική
τού «βλέποντας και κάνοντας» και τώρα βλέποντας και κάνοντας
έχει µπροστά της ένα µονάχα θέµα, το οποίο είναι οι επόµενες
βουλευτικές εκλογές και η δυνατότητα να ξανακερδίσει την εξουσία.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός διαλέγει τα
αβανταδόρικα νοµοσχέδια για να έρχεται εδώ και να εµφανίζει
µια εικόνα αυτού του προτύπου που θέλει να δώσει στον ελληνικό λαό.
Όµως, ας µη γελιόµαστε. Τα πράγµατα είναι τελείως διαφο-
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ρετικά και θα είναι πολύ διαφορετικά -σας το υποσχόµαστε
εµείς- στην πορεία µας προς τις εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπουκώρος. Μετά, εφόσον δεν υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός που θα
θέλει να παρέµβει, θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών µε πρώτο οµιλητή τον κ. Σαντορινιό. Μετά ακολουθούν ο κ.
Λιούπης, ο κ. Αποστόλου και έπεται συνέχεια.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
έναν ολόκληρο χρόνο προ των εκλογών να αρκεστούµε στα
υπάρχοντα, να µην επιταχυνθεί η απονοµή συντάξεων µε οποιονδήποτε τρόπο; Μου έλεγε προχθές ανώτερο στέλεχος του
ΟΤΕ Βόλου ότι περιµένει τέσσερα χρόνια -δεν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας πριν από τέσσερα χρόνια- γιατί δεν υπάρχουν τα λογισµικά στο ΤΑΠ ΟΤΕ. Και βέβαια εµείς εδώ µπορεί να
νοµοθετούµε και ο επισπεύδων Υπουργός να φέρνει διατάξεις
και λύσεις, αλλά η δηµόσια διοίκηση να µην µπορεί να συγχρονιστεί µ’ αυτούς τους ρυθµούς που απαιτούµε όλοι µας και η Κυβέρνηση και η Βουλή και κυρίως η κοινωνία.
Δηλαδή τι θέλετε να πείτε; Έναν χρόνο πριν από τις εκλογές,
όταν υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, να µην επιταχύνουµε τις
απονοµές συντάξεων, να µη δείξει εµπιστοσύνη το κράτος στον
πολίτη και ιδιαίτερα σ’ αυτόν τον πολίτη που βάλλεται οικονοµικά
αναµένοντας το δικαίωµά του που είναι η σύνταξη, που το έχτισε
µε δεκαετίες αγώνα; Να µη γίνει µια επιπλέον προσπάθεια; Αυτό
λέτε;
Εν πάση περιπτώσει, το είπε ο Υπουργός προηγουµένως.
Απευθύνοµαι κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι οφειλές προς εκκρεµείς συντάξεις και συνταξιούχους το καλοκαίρι του 2019 ήταν
460 εκατοµµύρια και σήµερα είναι 220. Είναι λίγα; Να περιµένουµε να ξαναγίνουν 250, να γίνουν 300; Αυτό µας λέτε; Αυτό
υποστηρίζετε;
Βέβαια, δεν είναι αυτό το κύριο µέρος του νοµοσχεδίου, αλλά
βλέπω µια ανησυχία διάχυτη στην Αίθουσα ότι η επιτάχυνση της
καταβολής των συντάξεων ενδεχοµένως να επηρεάσει θετικά το
κλίµα. Μα, είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να επιταχύνει
την απονοµή συντάξεων. Δεν είναι µόνο υποχρέωση δική µας.
Δηλαδή όταν γίνεται κάτι θετικό, εγείρονται φόβοι ότι θα ευνοηθεί η Κυβέρνηση; Είναι αυτό λογική; Έτσι θα πάει µπροστά η
χώρα;
Οι νόµοι που ψηφίζουµε εµείς εδώ µπορεί να είναι άρτιοι. Πολλές διατάξεις ψηφίζονται και απ’ όλες τις πτέρυγες. Αυτό σηµαίνει ότι η δηµόσια διοίκηση εναρµονίζει πλήρως τον βηµατισµό
της στους νέους ρυθµούς που εξυπηρετούν τις νέες ανάγκες της
χώρας; Στις περισσότερες περιπτώσεις όχι.
Όµως, από το σηµερινό σηµαντικό και µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο δεν κατάλαβα πού διαφωνεί η Αντιπολίτευση. Διαφωνεί
στο επίδοµα εργασίας; Διαφωνεί στο να λαµβάνει ο άνεργος, ο
οποίος βρίσκει εργασία κατά το διάστηµα της επιδότησής του,
το 50% και ο µικρός µισθός του αρχικά -που όλοι έχουµε τον
προβληµατισµό µας και αναµένουµε τις αυξήσεις από 1η Μαΐουνα παίρνει ένα συµπλήρωµα 2 µε 2,5 κατοστάρικα µηνιαίως για
ορισµένους µήνες; Δηλαδή πού είναι το κακό; Να κινητοποιείται
ο άνεργος και να µην είναι σε κατάθλιψη, «όταν τελειώσει το επίδοµά µου τι θα κάνω;». Να αξιοποιεί και το επίδοµά του.
Πού είναι το αρνητικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι αρνητικό, δηλαδή το µπόνους των 300 ευρώ για να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες ο άνεργος; Είναι αρνητικό ότι τα κέντρα
κατάρτισης θα αξιολογούνται σύµφωνα µε την επαγγελµατική
αποκατάσταση και θα είναι αυτό µεταξύ των σηµαντικών όρων
για να παίρνουν την εξόφλησή τους, των ανέργων που έχουν καταρτίσει; Υπήρχε κανένας έλεγχος; Σήµερα εκ των υστέρων ερχόµαστε να κάνουµε εξυπνακισµούς µε λάθη, ατέλειες και
σοβαρές παραλείψεις που εντοπίστηκαν κατά καιρούς.
Το να λέµε ότι αυτοί που θα καταρτιστούν στο κέντρο κατάρτισης δεν είναι κάποιες µηχανές που σου φέρνουν χρήµατα,
αλλά είναι άνεργοι που πρέπει να τους καταρτίσεις σωστά και να
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βρουν δουλειά, διαφορετικά δε θα πάρεις την εξόφλησή σου,
είναι αρνητικό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ. Μπάρκας λέει «ναι».
Μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, σύµφωνων µε τα προσόντα των ανέργων, πρέπει να παραµένει ο
άνεργος στις λίστες; Μέχρι πότε, δηλαδή, θα καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και η «ΕΡΓΑΝΗ» πεντακόσιες µε εξακόσιες χιλιάδες ανέργους και στα µητρώα του ΟΑΕΔ θα είναι ένα εκατοµµύριο εκατό
χιλιάδες οι άνεργοι; Μέχρι πότε; Δηλαδή είναι αναξιόπιστα όλα
τα υπόλοιπα εργαλεία και η ΕΛΣΤΑΤ και η «ΕΡΓΑΝΗ» και είναι
αξιόπιστη η θέληση ορισµένων να προσπορίζονται ορισµένες
ωφέλειες που δεν δικαιούνται και τις οποίες στερούν από ορισµένους άλλους;
Πόσοι είναι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν εισόδηµα άνω των
30.000 ευρώ ετησίως και είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το λέγω διότι το άκουγα
από τα έδρανα. Πόσοι είναι αυτοί; Ένας, δύο, τρεις, πέντε, εκατό
που είναι επί πολλά χρόνια στα µητρώα του ΟΑΕΔ; Είναι περισσότεροι από δώδεκα χιλιάδες και αυτοί που έχουν εισοδήµατα
άνω των 20.000 ευρώ είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Αυτοί βεβαίως µπορεί να µη λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, αλλά λαµβάνουν κάποιες άλλες επιδοτήσεις, κάποια άλλα επιδόµατα,
κάποιες άλλες διευκολύνσεις που προέρχονται από πόρους των
Ελλήνων φορολογουµένων και που τους στερούν από κάποιους
άλλους πραγµατικά αδύναµους. Είναι αυτό δικαιοσύνη; Διαφωνείτε σ’ αυτό; Πραγµατικά διαφωνείτε σ’ αυτό;
Είναι αυτό δικαιοσύνη; Διαφωνείτε σ’ αυτό; Πραγµατικά διαφωνείτε σ’ αυτό;
Το σπουδαιότερο, όµως, κύριε Υπουργέ, κατά την άποψή µου
είναι η έναρξη, η δηµιουργία της αφετηρίας για ένα νέο πρόγραµµα στεγαστικής πολιτικής από τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως είναι το νέο όνοµα του ΟΑΕΔ. Ο ΟΕΚ, σας
θυµίζω, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας εντάχθηκε στον
ΟΑΕΔ το 2013. Άκουγα από τους εκπροσώπους του Κινήµατος
Αλλαγής προηγουµένως να λένε «τι κάνατε τρία χρόνια για τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας» ενώ είχαν µεσολαβήσει πεντέµισι χρόνια αδράνειας χωρίς καµµία πολιτική, χωρίς καµµία στεγαστική πολιτική. Και ακούω προτάσεις από το Ταµείο
Ανασυγκρότησης.
Καλά ακούγονται όλα αυτά και εντυπωσιακά. Όµως, ο λογαριασµός κοινωνικής πολιτικής που είναι χρήµατα των Ελλήνων
εργαζοµένων και τα οποία βρίσκονται στον ΟΑΕΔ αυτή την ώρα,
θα αποτελέσει τον βατήρα, τη βάση, το εφαλτήριο για τη νέα στεγαστική πολιτική. Διαθέτει ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ αυτή
την ώρα συν η ακίνητη περιουσία του ΟΑΕΔ. Είναι πολύ µεγαλύτερο το ποσό. Είναι ένα ποσό σηµαντικό για να ξεκινήσει η στεγαστική πολιτική. Γιατί οφείλουµε ιδιαίτερα στους νέους
ανθρώπους, στα νέα ζευγάρια να δώσουµε φθηνό σπίτι, να δώσουµε κοινωνική ιδιόκτητη κατοικία, να βρούµε έξυπνες στεγαστικές πολιτικές µε δεδοµένο ότι το κόστος της στέγης
αυξάνεται συνεχώς. Όσο είµαστε τουριστική χώρα, που θα είµαστε για πολύ ακόµα, συνέχεια θα πιέζονται τα νοίκια και θα κατατρώγουν ένα µεγάλο µέρος του εισοδήµατος ιδιαίτερα των
νέων ζευγαριών. Άρα, είναι ένα πολύ σηµαντικό ποσό στην άκρη
αυτή την ώρα για να εκπονηθεί η νέα εποχή στεγαστικής πολιτικής από τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το να λέµε γιατί
δεν µπαίνει στο Ταµείο Ανασυγκρότησης -το οποίο βλέπετε ότι
πρέπει και έχει ορισµένες διαδικασίες για να απορροφηθούν τα
κονδύλια- όταν έχουµε και αναπαύονται αυτή την ώρα σε ρευστό
1,5 δισεκατοµµύριο και σε ακίνητη περιουσία ενδεχοµένως πάνω
από 500 εκατοµµύρια, δεν αντιλαµβάνοµαι τις αντιρρήσεις.
Έρχεται η σηµερινή Κυβέρνηση, λοιπόν, να αξιοποιήσει για
αυτό τον λόγο τα χρήµατα των Ελλήνων εργαζοµένων. Και σε
αυτό διαφωνείτε; Δεν έχουν τα νέα ζευγάρια, ανάγκη στεγαστικής συνδροµής, µε τους δηµογραφικούς δείκτες να επιδεινώνονται συνεχώς;
Πεντέµισι χρόνια δεν µεριµνήσατε να δώσετε παραχωρητήρια
στους κατόχους εργατικών κατοικιών από δεκαετίες ολόκληρες.
Δωδεκάµισι χιλιάδες δικαιούχοι, κύριε Μπάρκα, δεν έχουν οριστικά παραχωρητήρια. Δεν συστάθηκαν οριζόντιες ιδιοκτησίες
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επειδή δεν υπήρξαν τοπογραφικά, πράγµα το οποίο ετοιµάζει
τώρα η διοίκηση του ΟΑΕΔ για να ανήκουν πραγµατικά τα σπίτια
αυτά σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι έχουν φύγει
από τη ζωή και δεν ξέρουν οι κληρονόµοι τους τι να κάνουν µ’
αυτά τα σπίτια. Και µιλάτε για στεγαστική πολιτική και κοινωνική
στέγη; Τι κάνατε πεντέµισι χρόνια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσείς τι κάνατε δέκα χρόνια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μη ρωτάτε εµείς τι κάναµε, κύριε
Μπάρκα, γιατί ό,τι υπάρχει σε στεγαστική πολιτική σ’ αυτή τη
χώρα αυτή η Κυβέρνηση το έκανε. Εσείς φανήκατε αδύναµοι να
δώσετε ακόµα και τα παραχωρητήρια. Εµείς τους δώσαµε τα
σπίτια. Εσείς δεν µπορέσατε να δώσετε ούτε τα παραχωρητήρια.
Αυτή είναι η σύγκριση µεταξύ µας.
Ολοκληρώνω. Μην κάνετε εδώ χρηµατιστήριο και πλειστηριασµούς κοινωνικής ευαισθησίας. Γιατί η κοινωνική ευαισθησία και
η κοινωνική πολιτική είναι πολύ δύσκολο πράγµα και ό,τι δίνεις
αδίκως σε κάποιον το στερείς από κάποιους άλλους που το χρειάζονται και το δικαιούνται. Σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο και ιδιαίτερα αυτές τις διατάξεις που εκσυγχρονίζουν τον
ΟΑΕΔ και δίνουν µια ανάσα και µια ελπίδα στους ανέργους ότι
δεν θα µένουν άνεργοι και αιχµάλωτοι αλλά θα αντιµετωπίσουν
µε µεγαλύτερη αισιοδοξία το µέλλον και θα βρουν πιο εύκολα
εργασία. Γιατί στο τέλος το ζητούµενο αυτό είναι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των οµιλητών. Καλούµε στο Βήµα τον κ. Σαντορινιό
Νεκτάριο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ. Λιούπης, ο κ.
Αποστόλου και ο κ. Φάµελλος.
Κύριε Σαντορινιέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά. Μάλλον ο Πρωθυπουργός έχει κοντή µνήµη. Το 2014 ήταν Υπουργός σε µια κυβέρνηση
η οποία παρέδωσε το ποσοστό ανεργίας στο 27%. Και σήµερα
πανηγυρίζει που είµαστε η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα σε ποσοστό ανεργίας. Προφανώς και δεν είναι για πανηγυρισµούς. Και
όσο κατεβαίνει το ποσοστό ανεργίας τόσο εµείς θα πανηγυρίζουµε. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Το είπε ο κ. Μπουκώρος. Ο ΟΑΕΔ µιλάει για 1,1 εκατοµµύριο ανέργους. Τελικά,
µήπως γι’ αυτό καθαρίζετε το µητρώο; Μήπως γι’ αυτό καθαρίζετε τον ΟΑΕΔ; Γιατί δε σας συµφέρουν τα στοιχεία που δίνει ο
ΟΑΕΔ; Γιατί η πραγµατικότητα είναι ότι οι άνεργοι σήµερα,
ακόµα και οι εργαζόµενοι, όπως είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου,
είναι πολλοί από αυτούς µερικώς εργαζόµενοι, πολλοί από αυτούς µε µία - δύο µέρες εργασίας; Άρα, δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και πολλοί από αυτούς, το 35%, κάτω
από τον βασικό µισθό. Έτσι δεν είπατε; Εάν αυτές είναι οι πολλές
καλές δουλειές που υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό τότε τον
έχετε εξαπατήσει.
Όπως δεν εξαπατάτε και µε τον τίτλο του νοµοσχεδίου «Δουλειές Ξανά». Σας έψεξε ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε
Υπουργέ. Έπρεπε να βάλετε πολλές καλές κ.λπ. -δεν ξέρω πόσες
είπε- δουλειές ξανά. Για να κρύψετε τι; Ότι καταργείτε τον ιστορικότερο οργανισµό που ήταν δίπλα στους εργαζόµενους και
τους ανέργους. Και γι’ αυτό µε αυτόν τον τρόπο συκοφαντείτε
τους εργαζόµενους. Άκουσα να µιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός
για αληθινούς ανέργους, µετά τον κ. Μηταράκη που µίλησε για
αληθινούς µετανάστες. Οι άλλοι τι είναι; Μουσαντένιοι; Δεν
υπάρχουν δηλαδή αυτοί οι άνεργοι; Πηγαίνετε να τους πείτε «δεν
υπάρχετε. Απλά είστε νούµερα στις στατιστικές». Πηγαίνετε να
τους το πείτε να δούµε τι θα σας απαντήσουν.
Ταυτόχρονα φροντίζετε να εξασφαλίζετε τους συλλογικούς
φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους από τη διοίκηση και τους περιορίζετε σε ρόλο µειοψηφίας. Πόσοι είναι πάνω από εκατό χιλιάδες; Γιατί το εκατό χιλιάδες χρησιµοποίησε ο κ. Μητσοτάκης
για να πείσει ότι είναι καταχραστές οι άνεργοι. Πόσοι είναι; Δε
µας απαντάτε σε αυτό.
Είπε και το άλλο, το φοβερό. Αυτή είναι η συκοφάντηση των
ανέργων. Ότι πρέπει να ενδιαφερθεί ο ίδιος άνεργος για την κατάστασή του. Σαν να του λέτε ότι δεν ενδιαφέρεσαι για να εργα-
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στείς γι’ αυτό παραµένεις άνεργος. Αυτό του λέτε. Είναι υπεύθυνος για τη µοίρα του. Αυτό λέτε στον άνεργο. Δεν σας ενδιαφέρει τι πραγµατικά συµβαίνει σε αυτό τον τόπο.
Έχετε βάλει ως πανάκεια την κατάρτιση. Ναι, πρέπει να καταρτιστούν οι άνεργοι. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Άρα, γιατί βάλατε ως πανάκεια την κατάρτιση; Γιατί έχετε
βάλει από το Ταµείο Ανάκαµψης να γίνουν πολλές καλές καταρτίσεις. Ξέρετε αυτές τις «σκόιλ ελικίκου». Αυτές τις καλές κατάρτισεις. Ξέρετε πού θα τις δώσετε αυτές τις καταρτίσεις. Στους
δικούς σας πάλι θα τις δώσετε για να τους αξιολογήσετε, όπως
ξέρετε. Σε µία περίοδο που η Κυβέρνηση αρνείται να στηρίξει
ουσιαστικά τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Σε µια περίοδο
που οι πολίτες και οι παραγωγικοί κλάδοι απειλούνται από το
κύµα ακρίβειας που φέρει την υπογραφή Μητσοτάκης - Χατζηδάκης. Γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γιατί εσείς είσαστε
αυτοί που ιδιωτικοποιήσατε τη ΔΕΗ σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί
εσείς είσαστε αυτοί που φέρατε σε εφαρµογή το χρηµατιστήριο
ενέργειας χωρίς καµµία δικλείδα ασφαλείας.
Γιατί εσείς είσαστε αυτοί που βάλατε τα golden boys, που
έχουν κάνει καρτέλ στην ενέργεια και έτσι, µε αυτόν τον τρόπο,
χτυπάτε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυτές, δηλαδή, που θα
παρείχαν θέσεις εργασίας.
Σε αυτή την περίοδο επιλέγετε να διαλύσετε τον ΟΑΕΔ, να συκοφαντήσετε τους ανέργους, αντί να τους στηρίξετε µε ενεργητικό τρόπο, να στηρίξετε µε ενεργητικό τρόπο τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις για να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ο τίτλος
«Δουλειές Ξανά» δεν είναι µόνο ψεύτικος, αλλά είναι και προκλητικός. Προκαλείτε την κοινωνία.
Σήµερα που οι άνεργοι χρειάζονται στήριξη, διότι η χώρα µας
έχει το χαµηλότερο δείκτη προστασίας στους ανέργους σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τιµωρείτε. Τους τιµωρείτε για έξι
µήνες όχι µόνο αν δε συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατάρτισης,
αλλά αν δεν καταφέρουν να πιστοποιηθούν. Δηλαδή δεν έγραψες καλά στις εξετάσεις, για έξι µήνες δεν τρως. Αυτό τους λέτε.
Τους τιµωρείτε µε αποκλεισµό από τα µητρώα αν δε δεχτούν
τρεις δουλειές. Έχετε σκεφτεί ότι πιθανόν αυτές οι δουλειές που
θα τους προταθούν, οι σχέσεις εργασίας να είναι καταχρηστικές;
Δηµιουργείτε και πάλι ένα υπόβαθρο όπου οι εργοδότες, γνωρίζοντας αυτές τις τιµωρητικές προθέσεις από εσάς, στην ουσία,
θα υποχρεώνουν τους ανέργους να αναλάβουν τη θέση εργασίας για να µη χάσουν το δικαίωµά τους. Και όχι µόνο αυτό. Αν
δε δεχτούν αυτές τις τρεις θέσεις και ενδιάµεσα βρουν θέση εργασίας, η τιµωρητική σας πρόθεση συνεχίζει να υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από έναν τουριστικό νοµό. Από την εποχή του δεύτερου µνηµονίου µειώθηκε ο
χρόνος του επιδόµατος ανεργίας σε τρεις µήνες. Είναι προφανές
ότι ιδιαίτερα σε νησιά µε µικρή τουριστική περίοδο, δεν καλύπτει
σε καµµία περίπτωση τον χρόνο που οι εργαζόµενοι δεν µπορούν
να εργαστούν. Με δεδοµένο ότι αρνείστε να κάνετε υποχρεωτική
την κλαδική σύµβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, µε δεδοµένο ότι
οι αντεργατικές σας ρυθµίσεις έχουν στερήσει από τους εργαζόµενους τη δυνατότητα υπερωριακών αµοιβών -αφού θεσµοθετήσατε να πληρώνονται σε ρεπό, πάρα πολύ καλό- αλλά και
δεδοµένου ότι τα χρόνια της πανδηµίας εργάστηκαν ελάχιστα
και οι αναστολές δεν έφτασαν να καλύψουν τους προϋπολογισµούς τους, είναι επιτακτική η ανάγκη να αυξηθεί ο καλυπτόµενος χρόνος από επίδοµα ανεργίας, από τρεις σε πέντε µήνες. Οι
εποχικά εργαζόµενοι δεν παρακαλούν, απαιτούν να πάρουν πίσω
τη ζωή τους και δεν έχετε δικαίωµα να τη στερείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Και επειδή ακούσαµε εδώ πέρα και τον κ. Μητσοτάκη να λέει
ότι, υπάρχει πρόβληµα γιατί δεν µπορούν να βρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις εργαζόµενους. Η πραγµατικότητα είναι ότι καταγγέλλουν
ξενοδοχοϋπάλληλοι
ότι
δεν
γίνανε
επαναπροσλήψεις. Στη Ρόδο δεν έγιναν τριακόσιες επαναπροσλήψεις. Η υποβάθµιση που φέρατε στο ΣΕΠΕ οδηγεί στο µη
έλεγχο της εφαρµογής του θεσµού των επαναπροσλήψεων. Και
ετοιµάζεστε, µε αυτά που λέτε, να φέρετε εργολαβικά εργαζόµενους, οι οποίοι θα έρθουν µε συµφωνίες που έχετε κάνει από
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το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, αλλά και το Μπαγκλαντές. Σας προειδοποιούµε. Μην τολµήσετε να δηµιουργήσετε σκλαβοπάζαρα.
Όσοι εργαστούν στη χώρα µας, από όποια χώρα και να είναι, θα
πρέπει να εργαστούν µε τις κλαδικές και συλλογικές συµβάσεις
εργασίας. Ξέρουµε ότι, ήδη, έχετε ετοιµάσει το έδαφος για να
δηµιουργήσετε τέτοιου είδους συνθήκες εργασίας. Δε θα σας
το επιτρέψουµε ούτε εµείς ούτε οι εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Με τις πολιτικές που ακολουθείτε, καταστρέφετε την εργασία, καταστρέφετε ιστορικούς οργανισµούς, καταστρέφετε την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες,
τη µικροµεσαία επιχείρηση. Μία είναι η υπηρεσία που µπορείτε
να προσφέρετε: Να φύγετε τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Λιούπης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Και να υπενθυµίσω -και παράλληλα θερµή παράκληση από το
Προεδρείο- να τηρείται το επτάλεπτο διότι ο κατάλογος είναι µεγάλος. Γνωρίζετε ότι µέχρι τις 24.00’, τουλάχιστον για σήµερα,
θα είναι η συνεδρίαση, θα ακολουθήσει και αύριο η συνέχεια του
νοµοσχεδίου, αλλά µπορούν να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ως τις 24.00’, για να τηρήσουµε και τον χρόνο. Λοιπόν,
θερµή παράκληση γι’ αυτό.
Ορίστε, κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο σηµατοδοτεί µια αλλαγή πλεύσης για τον ΟΑΕΔ προς
µια πραγµατική ενίσχυση της απασχόλησης αντί για απλή στήριξη προς τους ανέργους.
Η αλλαγή σηµατοδοτείται ακόµα και από την αλλαγή της ονοµασίας σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η εξέλιξη της ανεργίας τα δυόµισι τελευταία χρόνια διακυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας δείχνει τη σηµαντική προσπάθεια που έχει γίνει στο
µέτωπο ενίσχυσης της απασχόλησης, από 17,2% η ανεργία περιορίστηκε στο 11,9% τον περασµένο Φεβρουάριο -στο χαµηλότερο επίπεδο από το 2010- και µάλιστα µε δύο χρόνια µε
κορωνοϊό, καραντίνες, κλειστά καταστήµατα και περιορισµούς
στην οικονοµία.
Και ναι, κύριε Σαντορινιέ, η επιτυχία αυτή φέρνει το όνοµα Μητσοτάκης - Χατζηδάκης, όπως είπατε προηγουµένως.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Να το πείτε στους πολίτες που
πληρώνουν τους λογαριασµούς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Μία από τις αιτίες για τη σηµερινή µεταρρύθµιση είναι τα παράδοξα που παρατηρούνται, σε σχέση µε
τους δηλωµένους ως ανέργους στη χώρα µας, όπως: Πρώτον,
το γεγονός ότι χιλιάδες πολίτες παραµένουν για πέντε και δέκα
έτη εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ. Δεύτερον, σηµαντικός αριθµός ανθρώπων που φέρονται ως µακροχρόνια άνεργοι
αποδεικνύεται ότι έχουν σηµαντικά εισοδήµατα και τρίτον, όπως
προκύπτει από τις εκθέσεις ενώσεων εργοδοτών και επιχειρήσεων, αλλά και όπως διαπιστώνουµε όλοι µας στην καθηµερινότητά µας, είναι πολλές οι επιχειρήσεις που αναζητούν
εξειδικευµένο ή µη προσωπικό και συχνά δυσκολεύονται πολύ
να βρουν και να προσλάβουν. Εποµένως, είναι ξεκάθαρο ότι
υπάρχει άµεση ανάγκη για αναθεώρηση της πολιτικής µας όσον
αφορά την ανεργία.
Η σηµερινή προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήδη από τον τίτλο της «Δουλειές Ξανά», µας
προδιαθέτει για τις πρωτοποριακές ρυθµίσεις που θα ακολουθήσουν. Η πρώτη µεγάλη ενότητα του νοµοσχεδίου αφορά στην
αναδιάρθρωση της πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, µε στόχο τη στήριξη των ανέργων µε τη θέσπιση επιδόµατος εργασίας και όχι επιδόµατος ανεργίας για τους ανέργους
που βρίσκουν εργασία, αφού, πέραν του µισθού τους, θα λαµβάνουν και τον µισθό του επιδόµατος για όσο διάστηµα το δικαιούνται. Και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να εργαστούν.
Τη νέα αυτή ρύθµιση στήριξε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και
θεωρώ ότι πρέπει όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες να υπερψηφίσουν.
Δεύτερον, ο νέος οργανισµός κάνει ευρύτερη χρήση των ψη-
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φιακών µέσων. Ψηφιακή κάρτα, ψηφιακό µητρώο και το ψηφιακό
ατοµικό σχέδιο δράσης. Η ψηφιακή κάρτα είναι µια σύγχρονη
µορφή κάρτας και µάλιστα µπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική
εφαρµογή. Το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης είναι ο ψηφιακός
φάκελος µε όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες και το πλάνο του
για επιπλέον κατάρτιση. Μάλιστα, δίνεται και κίνητρο 300 ευρώ
σε όσους αποφασίσουν να το καταρτίσουν.
Τρίτον, αναβαθµίζεται ο ρόλος του νέου οργανισµού σε σχέση
µε τη στεγαστική πολιτική. Αξιοποιούνται καλύτερα τα ακίνητα
που ο ΟΑΕΔ κληρονόµησε από τον ΟΕΚ, τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Επεκτείνεται το αντικείµενο του νέου οργανισµού
στην παροχή βοήθειας προς νέους εργαζόµενους για τη στέγασή τους. Ο νέος οργανισµός κάνει χρήση και άλλων πρακτικών, όπως το επίδοµα ενοικίου, ώστε να µπορούν περισσότεροι
εργαζόµενοι να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Καταβάλλεται
για πρώτη φορά προσπάθεια να πάψει η εκµετάλλευση των διαφόρων παροχών ανεργίας από τα άτοµα που δεν έχουν καµµία
οικονοµική ανάγκη. Μπαίνουν για πρώτη φορά εισοδηµατικά κριτήρια για να συνεχίσουν να έχουν οι άνεργοι πρόσβαση σε συγκεκριµένες παροχές µετά τους δώδεκα µήνες ανεργίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το γεγονός ότι σαράντα χιλιάδες
άτοµα µε εισόδηµα πάνω από 20.000 ευρώ απολαµβάνουν παροχές εγγεγραµµένων στον ΟΑΕΔ. Παραµένει, ωστόσο, χωρίς
εισοδηµατικά κριτήρια το επίδοµα ανεργίας.
Σύµφωνη µε την ελληνική νοµοθεσία, αλλά και συµβατή µε όσα
συµβαίνουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερµανία, η
Γαλλία, το Βέλγιο, η διαγραφή των ανέργων από το µητρώο για
δύο χρόνια και η διακοπή της χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας για όποιον αρνείται τρεις φορές κατάλληλη προς τα προσόντα του δουλειά και στον τόπο του.
Η Κυβέρνηση επιχειρεί, απλώς, να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το
ποιοι είναι οι άνεργοι και ποιοι πραγµατικά ενδιαφέρονται να εργαστούν ώστε να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
Δίνεται έµφαση στην κατάρτιση, η οποία δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο στη χώρα µας. Μια κατάρτιση, όµως, που για
πρώτη φορά δε µένει στα χαρτιά. Κατάρτιση που πρέπει να φέρει
συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Σήµερα η Ελλάδα είναι τέταρτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σε σχέση µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προτελευταία
στην προώθηση δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στην αγορά
εργασίας. Το πρώτο βήµα γίνεται µε την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εικόνα για τις αληθινές ανάγκες της αγοράς, ώστε να κατευθύνουµε κατάλληλα τους ανέργους.
Η αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης είναι απαραίτητη για
µια επιτυχηµένη πολιτική στην απασχόληση. Για πρώτη φορά
έχουµε πραγµατική αξιολόγηση των παρόχων κατάρτισης, εισάγοντας κριτήρια όπως το εάν ο άνεργος βρήκε θέση, για πόσο
τη διατήρησε, η θετική αξιολόγηση από εργαζόµενους και εργοδότες.
Η πληρωµή του προγράµµατος κατάρτισης συναρτάται µε την
επιτυχή ολοκλήρωσή του και την πιστοποίηση του καταρτιζόµενου. Δηµιουργείται ο ψηφιακός ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων µε όλες τις κατακτήσεις που έλαβε ή µπορεί να αποκτήσει ο
άνεργος. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής ιδιαίτερα σηµαντική είναι η στήριξη επιχειρήσεων για τη δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός των εγκαταστάσεών τους. Αφορά περίπου
εκατόν είκοσι επιχειρήσεις. Βελτιώνουµε µε αυτό τον τρόπο την
πολιτική µας για τις οικογένειες που έχουν µικρά παιδιά, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στους γονείς και κυρίως στην εργαζόµενη µητέρα.
Τέλος, µια αναφορά στην τροπολογία που αφορά τις fast track
συντάξεις. Η βελτίωση του χρόνου της απονοµής των συντάξεων
είναι αναµφίβολα το µεγάλο στοίχηµα για την Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εργασίας και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ληφθεί
πολλές πρωτοβουλίες και µε αποτελέσµατα.
Σήµερα έρχεται µια πολύ σηµαντική ρύθµιση για τις συντάξεις
fast track που εκδίδονται γρήγορα, εντός τριών µηνών και τις
συντάξεις που εκδίδονται µε βάση το φάκελο που υποβάλει ο
υποψήφιος και ο έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων. Όλα αυτά έρχονται να δώσουν µια ουσιαστική λύση στις µεγάλες καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν χιλιάδες συνταξιούχους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνοψίζοντας, το νοµοσχέδιο στοχεύει στην ουσιαστική αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας. Δεύτερον, στην απόκτηση
ενός αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος κατάρτισης.
Τρίτον, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανέργων στην
αγορά εργασίας. Η συνολική αναβάθµιση του µέχρι σήµερα ο
ΟΑΕΔ, πλέον ως ΔΥΠΑ, έρχεται να αναλάβει έναν εµπλουτισµένο
ρόλο στη σωστή κατεύθυνση όχι απλά µία παροδική προνοµιακή
στήριξη των ανέργων, αλλά µια εντατικοποιηµένη προσπάθεια
για επανένταξη τους στην αγορά εργασίας που είναι φυσικά και
το ζητούµενο από όλους µας και στο οποίο νοµίζω πως όλοι µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λιούπη.
Να ενηµερώσουµε το Σώµα πως σήµερα στις 24.00’ θα λήξει
η συνεδρίαση. Υπολογίζουµε πως θα φθάσουµε στο νούµερο πενήντα πέντε, µε τον κ. Πουλά. Αύριο το πρωί θα µιλήσουν οι υπόλοιποι, δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε -το πολύ- οµιλητές, µε στόχο
στις 12.00’ να έχουµε την ονοµαστική ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Μια διευκρίνιση θα ήθελα
να κάνω.
Βγαίνοντας από την Αίθουσα, έχω δει στα site ότι ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι δεν ήταν κανένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
την ώρα µίλαγε. Είχαµε συντονιστικό συµβούλιο και µόλις είδαµε
ότι ερχόταν ο Πρωθυπουργός, κατεβήκαµε όλοι κάτω και ήµασταν σε όλη την οµιλία του. Δε χρειάζεται αυτή η φθηνή πολιτική.
Φθηνή πολιτική είναι. Δεν αξίζει σε έναν Πρωθυπουργό να καταφεύγει σε τέτοια και να παίζουν όλα τα site «πρόγκηξε το
ΠΑΣΟΚ» κ.λπ.. Μη χαµηλώνετε τόσο πολύ την πολιτική ζωή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Σκανδαλίδη. Καταγράφηκε η ένστασή σας.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηδάκη, µου φαίνεται ότι και η σηµερινή σας νοµοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται σε µια γνωστή
σε εσάς µεθόδευση, που έχετε εφαρµόσει στις εταιρείες ευρύτερα του δηµοσίου που ακουµπήσατε, από τη ΔΕΗ πριν ένα
χρόνο, από τη «ΛΑΡΚΟ» πριν µήνες που συνεχίζετε µέχρι σήµερα
και βεβαίως από σήµερα, από τώρα µε τον ΟΑΕΔ.
Τι κάνετε εσείς µε αυτή τη µεθόδευση; Προετοιµάζετε το έδαφος για την οικονοµική και λειτουργική απαξίωση που οδηγεί τον
φορέα στην αδυναµία να ανταποκριθεί στο έργο που επιτελεί.
Έτσι, λοιπόν, ο ολικός ανασχεδιασµός πλέον για εσάς αποτελεί
µονόδροµο.
Στη συνέχεια, εµφανίζονται διαφόρων ειδών σκάνδαλα και κακοδιαχείριση, προκειµένου να δεχθεί και η κοινωνία ότι «τα πράγµατα µπαίνουν στη θέση τους». Και ποια είναι αυτή η θέση; Είναι
η εκχώρηση των κρίσιµων αρµοδιοτήτων και κατ’ επέκταση των
κονδυλίων στα ιδιωτικά συµφέροντα. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού έγινε συνολική περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών το 2021 κατά 56% ή κατά περίπου 1,2
δισεκατοµµύριο στα έσοδά του και από αυτή την περικοπή κυρίως ωφεληµένες ήταν οι επιχειρήσεις που είδαν το µισθολογικό
κόστος να µειώνεται αισθητά. Τι ακολούθησε, όµως; Μια περίοδος πλήρους απαξίωσης του φορέα, κατά την οποία εκτός από
τους περιορισµένους πόρους, υπήρξε τροµακτική έλλειψη προσωπικού, εντατικοποίηση της εργασίας, δίχως ψηφιακά µέσα
κατά την πανδηµία, απουσία οργανογράµµατος του φορέα,
έξαρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων λόγω έλλειψης υλικοτεχνικών υποδοµών κ.λπ.. Η εικόνα της κατάντιας που σκηνοθετήσατε ολοκληρώθηκε µε την εµφάνιση των «απατεώνων»
ανέργων, το επαναλάβατε και σήµερα πολλές φορές, το είπε και
ο Πρωθυπουργός, «τεµπέληδων» µε µεγάλα εισοδήµατα που δεν
ανέχονται τις απαξιωµένες θέσεις εργασίας. Δεν καταλαβαίνω
σε τι σας εξυπηρέτησε η µετονοµασία του ΟΑΕΔ από Οργανισµό
Απασχόλησης Δυναµικού σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
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Πόσο µάλλον όταν είναι ο ΟΑΕΔ χαραγµένος στη λαϊκή συνείδηση ως ο αρωγός των ανέργων και των νέων. Είναι από τα λαϊκά
στρώµατα, κύριε Υπουργέ, και την εργατική τάξη αυτοί που φοίτησαν και φοιτούν στις σχολές µαθητείας και στα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης του οργανισµού.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο Προκρούστης.
Κονταίνει και µακραίνει τον φορέα προκειµένου µε λεπτές κινήσεις να µειωθεί το πλήθος των ανέργων, για να χωράνε στα στατιστικά µιας επιτυχηµένης διακυβέρνησης και µοιράζει το
αποθεµατικό του και τα κονδύλια για την εκπαίδευση - κατάρτιση, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάθεση συµβάσεων έργου
προµηθειών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία. Απευθείας αναθέσεις σε όλα. Το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα θα γίνει κατ’ εσάς εφικτό µε την εκκαθάριση του Μητρώου
των Ανέργων και τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων που αποκλείουν αρκετούς σηµερινούς εγγεγραµµένους.
Θεσµοθετείτε την επιβολή ποινών που σχετίζονται µε τη διαγραφή ανέργων σε περίπτωση που δε δεχθούν τρεις συνεχόµενες προτάσεις των εργασιακών συµβούλων για εύρεση εργασίας
-δύο χρόνια αποκλεισµός- ή αρνηθούν τυχόν κατάρτιση -εδώ
έχουµε εξάµηνο εξοπλισµό- ή αν ο άνεργος που παρακολούθησε
κατάρτιση δεν καταφέρει να λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση.
Το νοµοσχέδιο έχει τον τίτλο: «Δουλειές Ξανά». Η ερώτηση µας
είναι για ποιους; Σίγουρα όχι για τους άνεργους και τους νέους
από τα λαϊκά στρώµατα και την εργατική τάξη.
Βέβαια για εσάς, κύριε Υπουργέ, θα υπάρξει και µια ειδική αναφορά, θα µείνετε στην ιστορία ως ο Υπουργός που επανακαθόρισε ποιος είναι ο άνεργος και ποιος όχι. Προσπαθείτε να
δηµιουργήσετε θέσεις εργασίας όχι µειώνοντας την ανεργία,
αλλά µε νόµους στη Βουλή.
Για παράδειγµα τι πάτε να ανατρέψετε µε το άρθρο 16; Το βασικό εργαλείο της ετεροαπασχόλησης και του συµπληρωµατικού
εισοδήµατος στην επαρχία; Είναι χιλιάδες, το τονίζω, οι άνεργοι
που ασχολούνται µε γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες οι οποίες τους εξασφαλίζουν ένα µικρό εισόδηµα. Να µην
έχουν πρόσβαση στα επιδόµατα - ωφελήµατα του οργανισµού;
Δεν έχετε ακόµη αντιληφθεί ότι ένα από τα δύο, το επίδοµα του
ΟΑΕΔ ή το συµπληρωµατικό εισόδηµα, αν χαθεί από τους κατοίκους της επαρχίας, χάνεται και το ζητούµενο για την επαρχία
που είναι η παραµονή τους στα χωριά τους;
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι θέλει να µετατρέψει το επίδοµα
ανεργίας σε επίδοµα εργασίας. Το κάναµε εµείς ως κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για την καλύτερη οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών. Ένα παραπάνω βήµα µε εργαλείο τον ΟΑΕΔ.
Είχαµε επιδοτήσει τότε πέντε χιλιάδες ανέργους. Είχαµε µετατρέψει στην πράξη την ανεργία τους σε εργασία. Στους δώδεκα
µήνες που ίσχυε το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσπαθήσαµε η
απασχόλησή τους να συνδεθεί, πέραν της αποτελεσµατικότητας
στους καθαρισµούς των δασών, και µε την ικανότητα ανάληψης
συγκεκριµένων εργασιών πρόληψης. Δεν καταλάβατε τι σας παραδώσαµε. Γι’ αυτό και δεν ανανεώσατε το πρόγραµµα στερώντας από τη δασοπροστασία την απασχόληση χιλιάδων
εξειδικευµένων συνανθρώπων µας.
Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός στη βόρεια Εύβοια και µιλούσε
για την αναγκαιότητα αυτοί οι άνθρωποι να απασχοληθούν.
Ευχές! Το πρόβληµα όλων των ανθρώπων είναι το πώς θα παραµείνουν την επόµενη µέρα στις ρίζες τους όταν δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα απασχόλησης και δεν υπάρχει κανένα εισόδηµα
για να τους κρατήσει.
Όσον αφορά την τροπολογία σας για τις συντάξεις, για να τελειώσω, ειπώθηκαν πολλά. Άνθρακες ο θησαυρός. Για ακόµη µια
φορά το µόνο τελικά που καταφέρατε µε το τωρινό σας νοµοθέτηµα είναι να µετατρέψετε τον ΟΑΕΔ σε µια απαξιωµένη δοµή
κοινωνικής προστασίας. Δε θα σας το επιτρέψουµε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η κ. Βρυζίδου, ο κ. Μαντάς, η
κ. Αδαµοπούλου, ο κ. Αχµέτ Ιλχάν και η κ. Κεφάλα.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλω να οµολογήσω ότι ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι ιδιαίτερα ευφάνταστος: «Δουλειές για όλους». Μου θυµίζει -ξέρετε- τον άλλο τίτλο
που είχατε βάλει όταν ήσασταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για τη σωτηρία της ΔΕΗ. Είναι αυτό που πληρώνουν τώρα όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι επιχειρηµατίες, είναι
αυτό που γονατίζει την ελληνική κοινωνία. Έτσι σώσατε τη ΔΕΗ,
µε τη χρεοκοπία δηλαδή και της επιχειρηµατικότητας αλλά και
των νοικοκυριών.
Και φυσικά χρησιµοποιείτε και σε αυτό το νοµοσχέδιο την κλασική πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας: Φταίνε οι άλλοι, είτε είναι
οι εργαζόµενοι του ΟΑΕΔ, είτε είναι οι άνεργοι που δεν έχουν δεξιότητες, λες και το πρόβληµα της ανεργίας δεν είναι το πρόβληµα του µοντέλου ανάπτυξης, της ανυπαρξίας σχεδίου
ανάπτυξης, αλλά και του µοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης που δεν έχετε, είτε φταίνε οι συνταξιούχοι. Η Νέα Δηµοκρατία πάντως και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χατζηδάκης δεν φταίνε
ποτέ.
Οι συνταξιούχοι τώρα, για να ξεκινήσω από το τέλος, φταίνε
γιατί δεν εκδίδονται οι συντάξεις. Τώρα πρέπει να τις βγάλουν
µόνοι τους. Αποτύχατε στην εξαγγελία: «Σύνταξη σε µία µέρα».
Έχετε άνω των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων, πολλαπλάσιες αυτών που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πέτυχε µια πολύ µεγάλη µείωση εκκρεµοτήτων, απολύσατε τους
νέους επιστήµονες που είχαµε και βοηθούσαν και έλυναν προβλήµατα και τώρα φέρνετε τις «self service συντάξεις» µε επισφαλή υπολογισµό και κίνδυνο αναδροµικών επιστροφών.
Αυτό πρακτικά, κύριε Χατζηδάκη, είναι µια παραδοχή της δικής
σας αποτυχίας δεκαπέντε µηνών στο Υπουργείο Εργασίας και
βέβαια µια αποτυχία τριών χρόνων Νέας Δηµοκρατίας. «Λασπώσατε» εργαζόµενους για να πείτε ότι φταίνε για τις συντάξεις που
δε βγαίνουν, φέρατε µάνατζερ πολύ καλά αµειβόµενους, ιδιωτικοποιήσατε τις επικουρικές, αλλά πάλι το µάρµαρο το πληρώνουν οι συνταξιούχοι.
Διαβάζω από την ανακοίνωση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων: «Ανεύθυνοι και επικίνδυνοι οι πειραµατισµοί Χατζηδάκη. Το
φιάσκο το βαφτίζει συντάξεις εµπιστοσύνης. Πουλάει στους δύσµοιρους συνταξιούχους φύκια για µεταξωτές κορδέλες. Ο κ.
Χατζηδάκης µε τροπολογία µαύρα µεσάνυχτα καταθέτει για τη
«self service» διαδικασία συντάξεων µε ένα σύστηµα που έχει ελλιπή στοιχεία και µε συντάξεις του ποδαριού και αναφέρεται σε
εκκρεµότητες.»
Βλέπω πως υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Λαζόπουλος και η Γενική Γραµµατέας κ. Μουρίκη. Και βλέπω στο τέλος όλα αυτά που
λένε: «Είναι κρίµα να παίξω στα ζάρια τις περιουσίες τους επειδή
ο κ. Χατζηδάκης δε µαθαίνει από τα λάθη του».
Αυτός είναι ο κ. Χατζηδάκης και η «Κυβέρνηση των αρίστων».
Ας δούµε, όµως, λίγο τι λέει το νοµοσχέδιο του ΟΑΕΔ:
Πρώτον, το δηµόσιο πλέον δε θα έχει την ευθύνη για τους
ανέργους. Άρα, η πρώτη αρχή της Νέας Δηµοκρατίας, αδύναµη
πολιτεία, το δηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµµία ευθύνη, η αγορά
θα λύσει τα προβλήµατα. Αποχωρεί, λοιπόν, η πολιτεία από το
βασικό θέµα της εργασίας. Είναι µια µείωση δηµόσιας πολιτικής.
Το κάνετε παντού, στην ενέργεια, στην υγεία, στις φυσικές καταστροφές, παντού θέλετε ένα αδύναµο κράτος.
Δεύτερον, οι άνεργοι θα έχουν την ευθύνη της ανεργίας τους.
Είναι αυτό που λέτε και στην πανδηµία, η ατοµική ευθύνη. Μόνος
του χωρίς προστασία, χωρίς σχέδιο, κατηγορούµενος κιόλας ο
πολίτης, λες και είναι ευθύνη των ανέργων ότι δεν έχουν τις δεξιότητες, λες και είναι ευθύνη των ανέργων το ότι παίρνουν τα
επιδόµατα.
Και προσέξτε το ψέµα του κ. Χατζηδάκη. Για πάρα πολλά βοηθήµατα, κύριε Χατζηδάκη, εγώ έψαξα και είδα ότι υπάρχει σαφέστατο ανώτατο όριο εισοδηµάτων για να εντάσσεται κάποιος στο
βοήθηµα λήψης τακτικής επιδότησης, στο βοήθηµα µακροχρόνια
ανέργων, στο ειδικό βοήθηµα τρίµηνης παραµονής στο Μητρώο
Ανέργων. Το λέει ξεκάθαρα στο site. Είναι έντεκα χιλιάδες, δώδεκα χιλιάδες εξακόσιοι. Άρα, γιατί λέτε ψέµατα ότι υπάρχει ανεξέλεγκτη επιδότηση ανέργων µε υψηλά εισοδήµατα; Για να
δικαιολογήσετε από τη λάσπη σας τη δική σας αδυναµία.

11808

Τρίτο ζήτηµα, η κατάρτιση. Είναι προσχηµατικό. Δηλαδή για
να µετατρέψουµε την κατάρτιση σε ποινολόγιο έχετε πολλές
καλές σκέψεις, για να βοηθήσετε στη διαγραφή των ανέργων
από τα µητρώα. Για να σχεδιάσετε την παραγωγική ανασυγκρότηση και να δηµιουργήσετε θέσεις εργασίας δεν έχετε ευρηµατικότητα. Όµως, έτσι απαξιώνετε και συκοφαντείτε τους
ανέργους πρακτικά για να τους διαγράψετε και να βρείτε επιτέλους άκρη στο αν τελικά η ΕΛΣΤΑΤ ή ο ΟΑΕΔ έχουν σωστά αρχεία για να κρύψετε τους ανέργους και την ανεργία καθώς
φτάνει τις πεντακόσιες χιλιάδες η διαφορά µεταξύ των καταγραφών.
Αλλάζετε τον ρόλο του ΟΑΕΔ, γιατί έχετε θέµα µε τα στοιχεία
και δε σας αρέσει που βγαίνουν διαφορετικά στοιχεία, αλλά και
γιατί έχετε ένα σχέδιο: Να κάνετε πλιάτσικο και στα αποθεµατικά
του ΟΑΕΔ, όπως κάνατε στην επικουρική ασφάλιση και το υλοποιήσατε.
Και βέβαια θέλετε να υλοποιήσετε και να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συµφέροντα. Ξέρουµε τι πάρτι σχεδιάζετε να κάνετε στο Ταµείο Ανάκαµψης. Τα προγράµµατα «σκόιλ ελικίκου», δυστυχώς,
καταγράφηκαν ως την ξεκάθαρη προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας να βάλει το χέρι στα λεφτά της κατάρτισης, να τα πάρει
από τους ανέργους, να τα πάρει από την αγορά εργασίας. Και
βασικά αποδυναµώνετε οποιονδήποτε ρόλο κοινωνικού φορέα
που ήταν στον ΟΑΕΔ και άρα θέλετε ένα αδιαφανές πλαίσιο λειτουργίας, ακόµη και γι’ αυτά τα περιορισµένα που θα κάνει.
Τέταρτον, η απαξίωση των εργαζοµένων. Απαξιώσαµε τον
ΟΑΕΔ, απαξιώσαµε και τους συνταξιούχους. Τι κάνουµε για τους
εργαζόµενους; Μαθαίνουµε ότι ο κ. Πρωτοψάλτης στέλνει στα
δικαστήρια την Οµοσπονδία των Εργαζοµένων του ΟΑΕΔ, ζητάει
αποζηµίωση από την οµοσπονδία και τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου χρησιµοποιώντας δικές σας αντεργατικές ρυθµίσεις.
Διαβάζουµε, όµως -και καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, έγγραφο
της Αγωνιστικής Ενωτικής Συνεργασίας- ότι ο κ. Πρωτοψάλτης,
το «γαλάζιο παιδί» του ΟΑΕΔ κάνει αναξιοκρατικές και αδιαφανείς τοποθετήσεις ηµετέρων σε επιτελικές θέσεις. Να το µοντέλο
της ΔΕΗ. Το εφαρµόζετε και στον ΟΑΕΔ, κύριε Χατζηδάκη, έτσι;
Συγχαρητήρια.
Υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόµος παραβιάζεται και τοποθετούνται προϊστάµενοι χωρίς να διαθέτουν στοιχειωδώς τα απαιτούµενα χρόνια προϋπηρεσίας και αναλαµβάνουν καθήκοντα
προϊσταµένων παραγκωνίζοντας άλλους που διαθέτουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας.
Βλέπω εδώ και έναν προϊστάµενο σε ένα νεοσύστατο τµήµα
της Μακεδονίας που είναι από το γραφείο του διοικητή στην
Αθήνα. Βλέπω συνάδελφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας µε τριάντα τρία χρόνια, τα τελευταία δέκα ως προϊστάµενος και µάλιστα για ένα χρονικό διάστηµα σε δύο τµήµατα,
που µένει εκτός θέσεων ευθύνης γιατί δεν είναι ΔΑΚΕ.
Ξέρουµε τα ονόµατα, κύριε Χατζηδάκη, όπως ξέρουµε και
ποιος κάνει κοµµατική διοίκηση στον ΟΑΕΔ.
Βλέπω επίσης ένα νεοσυσταθέν τµήµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που το παίρνει συνάδελφος συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ ο οποίος µένει σε άλλη πόλη. Το ερώτηµα είναι:
Πώς θα υπηρετεί;
Αυτά είναι τα «γαλάζια παιδιά» και η αριστεία, κύριε Χατζηδάκη; Να σας πω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ποιο είναι το µοντέλο Χατζηδάκη; Με νόµο του κ. Χατζηδάκη, που θα καταθέσω,
στις 3 Δεκεµβρίου του 2019, ήρθαν τα «γαλάζια παιδιά» της ΔΕΗ.
Γιατί για τους εργαζόµενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους δεν υπάρχει µέλλον. Για κάποια «γαλάζια παιδιά» φαίνεται ότι υπάρχει µέλλον.
Καταθέτω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δύο οικονοµικές εκθέσεις
της ΔΕΗ. Η µια είναι για την περίοδο 2021 και η άλλη για το 2019.
Να σας διαβάσω τα «γαλάζια παιδιά» του κ. Χατζηδάκη τι αµοιβές
έπαιρναν στη ΔΕΗ και τι παίρνουν τώρα; Διαβάζω, κύριε Πρόεδρε: «Το 2018 το κόστος διοίκησης του οµίλου, διοικητικό συµβούλιο, πρόεδρος, µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
διευθυντές, γενικοί διευθυντές 1.549.000 ευρώ, το 2018. Το 2021
η αµοιβή αυτή είναι 5.715.000 ευρώ».
Δηλαδή, ο κ. Χατζηδάκης αφού χρέωσε µε υπέρογκο κόστος
λογαριασµών όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αφού γο-
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νάτισε την ελληνική επιχειρηµατικότητα ήταν αυτός που σχεδίασε το κόστος των «γαλάζιων παιδιών» της ΔΕΗ να φτάσει το
270% αύξηση από το 2018 έως το 2021.
Συγχαρητήρια, κύριε Χατζηδάκη! Αυτό είναι το χρυσό παράσηµο που θα πάρετε. Θα µείνετε και εσείς στην ιστορία ως πρώτος υπογράφων του µεγαλύτερου πλιάτσικου στη δηµόσια
περιουσία που έχει κάνει ποτέ κυβέρνηση στην Ελλάδα και των
µεγαλύτερων και ακριβότερων ρουσφετιών στα «γαλάζια παιδιά»
µε χρυσές αµοιβές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας ότι
µόνο από το 2020 στο 2021 η αύξηση του κόστους της διοίκησης
της ΔΕΗ ήταν 65%, ενώ σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, σε όλες
τις επιχειρήσεις ήρθαν λογαριασµοί µέχρι και τριπλάσιοι, εξαιτίας της σωτηρίας του κ. Χατζηδάκη που µας έλεγε ότι έτσι θα
έχουµε χαµηλότερο κόστος στην αγορά, φαίνεται ότι τα «γαλάζια
παιδιά» που εσείς διορίσατε και είστε προσωπικά υπεύθυνος γι’
αυτό, δώσανε αµοιβή στον εαυτό τους, στη χρονιά της κρίσης
65% παραπάνω.
Τα καταθέτω, κύριε Υπουργέ, και κύριε Πρόεδρε, διότι αυτά
χρειάζεται να µείνουν και στην ιστορία και στα Πρακτικά, επειδή
είναι προφανές ότι υπάρχει θέµα ευθύνης Υπουργών και επειδή
είναι προφανές ότι αυτά η επόµενη προοδευτική κυβέρνηση της
Ελλάδας, που θα έρθει γρήγορα γιατί δεν αντέχετε, τα αποτελέσµατα δείχνουν ήδη ότι είστε µειοψηφία στην ελληνική κοινωνία
και πολύ τραγική µειοψηφία, είναι σίγουρο ότι θα εξεταστούν,
δεν θα τα αφήσουµε ανεξέλεγκτα όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το πλιάτσικο που οργανώσατε δε θα
µείνει ατιµώρητο, κύριε Χατζηδάκη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Βρυζίδου Παρασκευή από τη Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως
µετά να ετοιµάζεται ο κ. Περικλής Μαντάς.
Ελάτε, κυρία Βρυζίδου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διεκδίκηση
µιας θέσης εργασίας είναι δικαίωµα του κάθε πολίτη. Και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας, καθώς επίσης και µιας σωστής διαδροµής µέχρι να βρεθεί δουλειά είναι υποχρέωση της πολιτείας,
είναι υποχρέωση των Υπουργείων και φυσικά και του οργανισµού
που είναι αρµόδιος για την εργασία και την καταπολέµηση της
ανεργίας.
Επίσης σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αλλά και σε κάθε
κράτος υπάρχει υποχρέωση της πολιτείας στον πολίτη, ο οποίος
έχει πληρώσει τις εισφορές του, έχει ολοκληρώσει τα απαιτούµενα χρόνια και έχει φτάσει το όριο ηλικίας να ζητήσει τη σύνταξή του και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να την πάρει για να
µπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του και να ζήσει την οικογένειά του.
Αυτό το οποίο είχαµε αντιµετωπίσει τα τελευταία χρόνια ήταν
ολοένα και να µακραίνει ο χρόνος της συνταξιοδότησης µέχρι
που έφτασε σε σηµείο να είναι µεγάλα χρονικά διαστήµατα, να
µην µπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους οι πολίτες και να
βρεθούν σε τροµερά αδιέξοδα.
Η σηµερινή Κυβέρνηση παρέλαβε ένα κουβάρι τόσο σφιχτά
δεµένο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να ξετυλιχτεί και να
µπει σε µια σειρά. Παρ’ όλα αυτά έγιναν σηµαντικά βήµατα. Άρχισαν οι συντάξεις να βγαίνουν σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, να βγαίνουν περισσότερες συντάξεις και να υπάρχουν
σηµαντικές διευκολύνσεις µε τις προκαταβολές και µε µέτρα τα
οποία ελήφθησαν το ένα πίσω το άλλο για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί αυτό το µεγάλο πρόβληµα. Ωστόσο πρέπει να παραδεχτούµε ότι ακόµη υπάρχουν δυσκολίες και έρχεται µε την
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τροπολογία να δώσει µια σηµαντική λύση µε τις fast track συντάξεις και τις συντάξεις εµπιστοσύνης.
Και πραγµατικά έχω εκπλαγεί από τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης, κυρίως των συναδέλφων της Μείζονος Αντιπολίτευσης, οι οποίοι δεν κατάλαβαν τη µεγάλη σηµασία αυτής της
τροπολογίας. Έχω αναφέρει ξανά πάνω στο Βήµα παραδείγµατα
που έχω συναντήσει και που είµαι στη διάθεση οποιουδήποτε να
πούµε και τα ονοµατεπώνυµα των ανθρώπων που έχουν υποστεί
τα εξής προβλήµατα.
Δεν µπορούσε κάποιος όταν συµπλήρωνε τα εξήντα επτά χρόνια, παραδείγµατος χάριν στον ΟΓΑ, να ζητήσει παράταση εάν
δεν συµπλήρωνε τα χρόνια εάν δεν ζητούσε πρώτα να συνταξιοδοτηθεί και να του απαντήσει ο φορέας ότι δεν έχει συµπληρώσει και µετά να κάνει αίτηση παράτασης. Επειδή, όµως, οι
καθυστερήσεις αυτές επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, που έχει µεγάλη
ευαισθησία σύµφωνα µε τα επιχειρήµατα που ακούσαµε µέχρι
τώρα, ήταν µεγάλες και η απάντηση κρατούσε δύο και τρία χρόνια δεν µπορούσε να ζήσει ο πολίτης του ΟΓΑ. Είχε λίγα χωράφια
και αναγκαζόταν να τα πουλήσει για να ζήσει αυτά τα δύο, τρία
χρόνια. Όταν, λοιπόν, του ερχόταν η απάντηση και έπρεπε να ζητήσει παράταση ένα χρόνο δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, γιατί
είχε πουλήσει τα χωράφια του, δεν µπορούσε να δικαιολογήσει
έσοδα αγροτικά και έτσι κάποιοι πολίτες που έχουν ονοµατεπώνυµο δε θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι τραγικό, είναι εγκληµατικό. Δεν µπορούµε να επιχειρηµατολογούµε
και να µη νοιαζόµαστε αυτούς τους πολίτες. Και αυτό έρχεται να
καλύψει αυτό το µέτρο. Γιατί τι κάνει;
Στους τρεις µήνες απαντά. Εξετάζει εάν δικαιούται ή δε δικαιούται σύνταξη και του απαντά εάν πρέπει να πάρει παράταση
και εάν δικαιούται σύνταξη. Τότε σύµφωνα µε το συνταξιοδοτικό
του, όπως είναι στο ΑΤΛΑΣ, µπορεί να τη ζητήσει εάν θέλει και
από άλλα ταµεία µπορεί να το τεκµηριώσει µε βεβαιώσεις από
τους επαγγελµατικούς φορείς να πάρει τη σύνταξή του και όταν
αυτή θα εξεταστεί µέσα στην τριετία, θα µπορέσει να επιβεβαιωθεί και αν υπάρχουν κάποιες διακυµάνσεις είτε να πάρει αναδροµικά είτε να του κρατήσουν κάτι από τη σύνταξή του.
Εγώ δε θα επαινέσω αυτή την τροπολογία µόνον γιατί διευκολύνει τους πολίτες ούτε θα πω ότι είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί
µεγάλα αδιέξοδα θα ξεπεραστούν ούτε θα πω ότι κατάφερε αυτή
η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο να δει το πρόβληµα. Θα
επαινέσω αυτό το Υπουργείο και αυτή την Κυβέρνηση γιατί
ακούµπησε στο πρόβληµα, γιατί άνοιξε τα αυτιά του και κατάλαβε αυτό το οποίο φωνάζουν οι πολίτες και εµείς που το ζούσαµε δίπλα στους πολίτες.
Είµαι πολύ ικανοποιηµένη και το λέω µε απόλυτη ειλικρίνεια,
γιατί διαπίστωσα ότι υπάρχουν στο Υπουργείο ο Υπουργός, οι
συνεργάτες και γενικά ολόκληρη η Κυβέρνηση, υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν τα µάτια µπροστά στο πρόβληµα.
Και το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις εµπιστοσύνης. Και για
αυτές θα δοθεί η ευκαιρία στους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν
περιµένουν να πάρουν τις µεγάλες συντάξεις ούτε και έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο γρήγορα να µπορέσουν να
έχουν αυτό που δικαιούνται από τη ζωή τους και από την επαγγελµατική τους πορεία, να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και
να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους µε αξιοπρέπεια.
Και τώρα πάµε στο κοµµάτι του ΟΑΕΔ, το οποίο µετονοµάζεται
και θεωρώ ότι είναι σηµαντικό και αυτό, γιατί θέλει να σηµατοδοτήσει τις κορυφαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και εδώ
πάλι θα ήθελα να πω ότι όποιος νοιάζεται για τους ανέργους δε
θα πρέπει να προβάλει τα καλύτερα δυνατά επιχειρήµατα, αλλά
θα πρέπει εµπράκτως να αποδεικνύει ότι νοιάζεται και µειώνει
την ανεργία. Αυτό, λοιπόν, το επιχείρηµα έχει κατατεθεί από στοιχεία που υπάρχουν καταγεγραµµένα και σηµαίνουν ότι υπήρξε
προσπάθεια, ότι οι προτάσεις ήταν αποτελεσµατικές και η ανεργία µειώθηκε.
Παρ’ όλα αυτά, όµως έχουµε και άλλα ζητήµατα. Έχουµε
ανέργους, οι οποίοι είναι πάνω από πέντε χρόνια. Τι ακριβώς
τους βοηθάει η παραµονή τους στον ΟΑΕΔ που µετονοµάζεται
σε ΔΥΠΑ µετά από πέντε χρόνια; Δεν πρέπει να γίνει µια περαιτέρω προσπάθεια; Δεν πρέπει να τους δώσουµε την ευκαιρία, να
τους φτιάξουµε το πλάνο για να µπουν και αυτοί µαζί µε εµάς και
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να αγωνιστούν για την εξεύρεση της εργασίας; Αυτό γίνεται µε
το να τους ζητάς και να τους επιδοτείς µε 300 ευρώ να συνεργαστούν µε τον σηµερινό ΟΑΕΔ, που θα µετονοµαστεί, για να
µπορέσουν να βρουν εργασία. Και µάλιστα µια εργασία η οποία
θα συνεχίσει να πληρώνεται και το 50% του επιδόµατος ανεργίας.
Γιατί; Για να µη βάλεις τον άνεργο στο δίληµµα να µη χάσει το
επίδοµα, αλλά να του δώσεις ένα ακόµη κίνητρο να µπει στην
αγορά εργασίας. Γιατί εµάς δε µας ενδιαφέρει να δώσουµε επιδόµατα και να ικανοποιήσουµε ελαφρώς τους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εµάς µας ενδιαφέρει σε βάθος χρόνου να µπορέσουν να
βρουν τη δουλειά τους, να πατήσουν στα πόδια τους, να έχουµε
νέους µε όρεξη για δουλειά στην αγορά εργασίας, νέους µε αισιοδοξία. Aυτοί είναι η ελπίδα και το µέλλον του τόπου µας.
Θα πρέπει να δούµε και τα εισοδηµατικά κριτήρια, διότι σαφώς
κάποιος που είναι πολλά χρόνια µπορεί να δικαιούται να κάνει
κάποια ταξίδια, να κάνει τουρισµό κ.λπ.. Εντάξει, είναι µια πολύ
καλή παροχή. Όµως, δεν υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες
και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου εισοδήµατα
και αναγκάζονται να δουλέψουν για κάποιους µήνες και να χάσουν το επίδοµα ανεργίας.
Όταν αυτοί, λοιπόν, θα διεκδικήσουν το µεροκάµατο, που θα
είναι το µοναδικό έσοδο γι’ αυτούς ώστε να ζήσουν την οικογένειά τους, µπορεί να µην τα καταφέρουν γιατί κάποιος που έχει
τη δυνατότητα να έχει από οπουδήποτε αλλού διαφορετικά
έσοδα, έχει τη δυνατότητα να έχει και µακροχρόνια ανεργία και
να τους πάρει τη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κυρία Βρυζίδου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Εδώ, λοιπόν, υπάρχει κοινωνική πολιτική υπέρ των ασθενέστερων και πραγµατικά δεν µπορώ να κατανοήσω πως τουλάχιστον αυτό το δίκαιο, το ανθρώπινο µέτρο
δεν επαινείται από παρατάξεις οι οποίες, µε τα επιχειρήµατά
τους και µε τον τρόπο που µιλούν, δείχνουν ότι θέλουν να ενστερνίζονται την κοινωνική δικαιοσύνη και υποτίθεται την ευαισθησία υπέρ των αδυνάτων.
Επίσης, υπάρχει µέριµνα και για τη φύλαξη των παιδιών µε
συγκεκριµένη διαδικασία, για τη στέγαση και ο ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ µετατρέπεται σε ένα ευέλικτο οργανωµένο σύστηµα, µε πολύ µεγάλη θέληση να φέρει αποτέλεσµα στους στόχους του. Και αυτό
θα επιτευχθεί όχι µε κριτική, αλλά µε προτάσεις και σκληρή δουλειά από τους κοινωνικούς εταίρους, από τους εκπροσώπους
του διοικητικού συµβουλίου και από όλους εµάς, από το Υπουργείο και από τους Βουλευτές, γιατί πραγµατικά πονάµε και θέλουµε να βοηθήσουµε τον άνεργο του τόπου µας -γιατί η ανεργία
είναι το χειρότερο πράγµα που υπάρχει και τραβάει προς τα
κάτω την πρόοδο µιας χώρας- όπως επίσης και τον συνταξιούχο
στον οποίο οφείλουµε µια ζωή µε αξιοπρέπεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Περικλής Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει η κ. Αδαµοπούλου.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζω στη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» που δηµοσιεύτηκε πριν τρεις ηµέρες το εξής:
«Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσµατα της στοχοθεσίας, αλλά και
της παρακολούθησης απόδοσης του ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων, καθώς µόλις σε δεκαπέντε µήνες οι εκκρεµείς συντάξεις
µειώθηκαν κατά 40%».
Κι αναρωτιέµαι, καταλαβαίνουµε όλοι για ποιο ακριβώς
πράγµα µιλάµε; Μέσα σε δεκαπέντε µήνες µειώθηκαν οι εκκρεµείς συντάξεις κατά 40%, από εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες στα
τέλη του 2020 σε περίπου εβδοµήντα πέντε χιλιάδες στα τέλη
Μαρτίου. Σε ποσά, ξέρετε για πόσα λεφτά µιλάµε; Οι εκκρεµότητες από 500 εκατοµµύρια αυτή τη στιγµή έχουν πέσει λίγο
κάτω από τα 200 εκατοµµύρια και έτσι όπως προχωράνε τα
πράγµατα, θα πάµε σε µηδενισµό -αν όλα πάνε καλά- µέχρι το
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καλοκαίρι.
Σας θυµίζουν κάτι όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι; Θυµάστε τι
έλεγαν από την Αντιπολίτευση πριν δώδεκα και δεκαπέντε µήνες;
Θυµάστε τι ακούγαµε για όλα αυτά µέσα και έξω από τη Βουλή
από όλες τις πτέρυγες; Θα σας θυµίσω εγώ τα πιο χαρακτηριστικά.
Η . Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ζαχαριάδης, αρµόδιοι τοµεάρχες Εργασίας και Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία -πόσο προοδευτική τώρα, δεν ξέρω- έλεγαν «απαξιώνουν
τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να δικαιολογήσουν τον ιδιώτη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία δηλώνει ότι δε θα ανεχθεί την
επανάληψη των πρακτικών του παρελθόντος, µε τη στοχοποίηση
των δηµοσίων υπαλλήλων». Έλεγαν κι άλλα ακόµα. Έλεγαν: «Ο
Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης αντί για αναγκαίες µόνιµες
προσλήψεις -προσέξτε αναγκαίες µόνιµες προσλήψεις- έκανε
απαξιωτικές δηλώσεις για τους εργαζόµενους στην κοινωνική
ασφάλιση».
Τι µας λέγατε δηλαδή, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι της Αντιπολίτευσης, µε τόσο οίστρο και τόσο πάθος; Να κάνουµε ξανά
προσλήψεις, το φάρµακο για κάθε ασθένεια στο δηµόσιο, την
απάντηση σε κάθε ερώτηµα για τη δηµόσια διοίκηση, τη µαγική
λύση για τη γραφειοκρατία, την κακοδιαχείριση και τους αναχρονισµούς. Προσλήψεις, προσλήψεις, προσλήψεις. Αυτή ήταν και
είναι η µοναδική σας πρόταση, η οποία όµως ταυτόχρονα είναι
και η συνταγή για µια νέα ελληνική χρεοκοπία.
Θα µου πείτε, βέβαια, τι σχέση έχουν οι συντάξεις και όλα
αυτά που ειπώθηκαν πριν µε το σηµερινό νοµοσχέδιο; Μα, τα ίδια
κάνετε και τώρα, την ίδια αντιδραστική νοοτροπία επιδεικνύετε
ξανά, ένα µόνιµο «όχι» σε όλα, χωρίς νόηµα, χωρίς λογική, χωρίς
καµµία προοπτική.
Τι µας λέτε, λοιπόν, ξανά; Ότι µε το νοµοσχέδιο υποβαθµίζεται
και διαλύεται ο ΟΑΕΔ. Και αναρωτιόµαστε, πώς γίνεται αυτό; Με
ποιον τρόπο; Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, µε τη νέα στεγαστική
πολιτική, µε την αξιοποίηση του 1,5 δισεκατοµµυρίου αποθεµατικού, µε το επίδοµα ενοικίου, µε το να πληρώνει κάποιος φτηνό
ενοίκιο και στη συνέχεια να µπορεί να αγοράζει το σπίτι; Αυτά
αποτελούν απαξίωση του ΟΑΕΔ;
Και δεν είναι απαξίωση του ΟΑΕΔ η λειτουργία του ως ένας
εσωστρεφής επιδοµατικός οργανισµός, όπως είναι σήµερα; Δεν
είναι απαξίωση του ΟΑΕΔ, όταν αντί για εργαλείο ένταξης των
ανέργων στην αγορά εργασίας, έχει γίνει παγίδα µακροχρόνιας
και επιδοµατικής στήριξης της ανεργίας; Δηλαδή αντί να βοηθάµε τους νέους ανθρώπους να βρουν δουλειά, να τους οδηγούµε σε µια µόνιµη και διαρκή εξάρτηση από τα επιδόµατα του
ΟΑΕΔ; Είναι δυνατόν να λέτε και να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο;
Υπάρχει πιο παλαιοκοµµατική αντίληψη για την ανεργία από
αυτή;
Και πότε τα λέτε όλα αυτά; Όταν οι επιχειρήσεις λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν τους κατάλληλους εργαζόµενους, όταν η
ανάπτυξη δεξιοτήτων εργατικού δυναµικού, η ενεργοποίηση των
δεξιοτήτων και η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων µε αυτά που ζητά
η αγορά, για τη χώρα µας τουλάχιστον, είναι απογοητευτικά,
αλλά και όταν έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε προγράµµατα κατάρτισης, µε αµφίβολη,
όµως, ποιότητα και χωρίς ουσιαστική διασύνδεση µε τις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων.
Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, µας λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι το
νοµοσχέδιο δήθεν υποβαθµίζει την επαγγελµατική κατάρτιση και
κάνουν πως δε βλέπουν ότι το νοµοσχέδιο δηµιουργεί πολλά ζητήµατα και διατάξεις, µε τις οποίες ίσα ίσα που ενισχύεται η
επαγγελµατική κατάρτιση.
Κάνουν ότι δε βλέπουν το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού. Δε βλέπουν τους νέους Ατοµικούς Λογαριασµούς Δεξιοτήτων. Δε βλέπουν την προσήλωση στη συνεχή και
ποιοτική κατάρτιση. Δε βλέπουν ότι ανεβαίνει ο πήχης και για
τους παρόχους κατάρτισης, µε ένα νέο ολοκληρωµένο σύστηµα
αξιολόγησης και λογοδοσίας, αλλά και τη διασύνδεση της πληρωµής των παρόχων και των κατααρτιζόµενων µε βάση την αποτελεσµατικότητα.
Και βέβαια µας κατηγορούν και για το εξής αµίµητο, ότι δήθεν
τιµωρούµε τους ανέργους, λες και είναι τιµωρία όποιος άνεργος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσλαµβάνεται, να συνεχίζει να εισπράττει το 50% του επιδόµατος, αυτό που λέµε δηλαδή «µπόνους εργασίας», λες και είναι
τιµωρία να δίνεις πριµ 300 ευρώ στους µακροχρόνια ανέργους
για να φτιάξουν Ατοµικό Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης, λες και είναι
τιµωρία να συνεχίσουµε να πληρώνουµε όσους, ενώ έχουν δηλώσει ποια δουλειά θέλουν, ενώ τους έχουν προταθεί τρεις δουλειές στο αντικείµενο αυτό, αυτοί να αρνούνται να εργαστούν
προτιµώντας να συνεχίζουν να λαµβάνουν δωρεάν χρήµατα. Και
αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το βαφτίζει τιµωρία των ανέργων. Αυτό δεν είναι
τιµωρία των ανέργων, τιµωρία των φορολογουµένων είναι!
Και βέβαια µας εγκαλούν και για τα εισοδηµατικά κριτήρια που
εισάγουµε για όποιον εγγράφεται στο Μητρώο Ανεργίας. Δηλαδή είναι λογικό και δίκαιο κάποιος µε εισοδήµατα 30.000,
50.000, 100.000 ευρώ να εισπράττει και τα ωφελήµατα του
ΟΑΕΔ, να παίρνει επίδοµα θέρµανσης; Είναι δίκαιο να έχει κοινωνικό τιµολόγιο, να αντιµετωπίζεται ως ευάλωτος συµπολίτης
µας δηλαδή, ενώ ζει άνετα και καλύτερα από άλλους που εργάζονται; Είναι λογικά όλα αυτά;
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να σταθώ σε δύο
καίριες ρυθµίσεις που φέρνει το Υπουργείο, σχετικά µε τη δραστική επιτάχυνση απονοµής των συντάξεων, οι οποίες και εντάχθηκαν στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προφανώς αναφέροµαι στη fast track διαδικασία έκδοσης σύνταξης, η οποία εγγυάται ότι µέσα σε τρεις µόνο µήνες θα έχει
χορηγηθεί κάθε νέα σύνταξη, γιατί αν ο ΕΦΚΑ δεν πιάσει την
προθεσµία, τότε η σύνταξη εκδίδεται µε βάση τα στοιχεία του
ΑΤΛΑΣ.
Κάτι αντίστοιχο γίνεται και µε τη δεύτερη ρύθµιση, η οποία
αφορά τις εκκρεµείς συντάξεις και τη «σύνταξη εµπιστοσύνης»,
όπως τη λέµε. Το κράτος, δηλαδή, για πρώτη φορά θα λέει στον
πολίτη: «Σε εµπιστεύοµαι». Το βασικότερο που µπορεί να κάνει
ένα κράτος απέναντι στον πολίτη ο οποίος έχει ολοκληρώσει την
επαγγελµατική του διαδροµή και περιµένει να απολαύσει τους
καρπούς της δουλειά του είναι να του λέει ότι σε εµπιστεύοµαι.
Τότε, η σύνταξη που είναι σήµερα σε αναµονή θα εκδίδεται µέσω
του ΑΤΛΑΣ και µέσω των δηλώσεων του ίδιου του ασφαλισµένου,
χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο τεκµηριώνει για άλλη µια φορά ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι µια σύγχρονη και µεταρρυθµιστική Κυβέρνηση, διότι παρά τις µεγάλες
προκλήσεις των καιρών µας και παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις
του Έβρου, του Αιγαίου, της πανδηµίας και της ανεργίας, η Κυβέρνηση αυτή παραµένει σταθερά προσηλωµένη στις µεταρρυθµίσεις και στον εκσυγχρονισµό του γερασµένου κράτους µας
προς όφελος κάθε πολίτη, κάθε ελληνικής οικογένειας και κάθε
εργαζόµενου, συνταξιούχου και επαγγελµατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μαντά, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Και αυτή η πολιτική, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε κεντρώα,
ούτε αριστερή. Είναι σωστή, είναι ώριµη και δίκαιη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Αγγελική Αδαµοπούλου και θα
ακολουθήσει ο κ. Ιλχάν Αχµέτ από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου θέτοντας το εξής ερώτηµα: Γιατί αποφασίσατε τη µετονοµασία του
ΟΑΕΔ; Παίρνετε έναν φορέα ο οποίος είναι εµπεδωµένος στην
κοινωνική συνείδηση και στη συλλογική µνήµη ως ένα σηµείο
αναφοράς σε πεδία τα οποία άπτονται τόσο της απασχόλησης
του εργατικού δυναµικού όσο και της πολύπλευρης διαχείρισης
του προβλήµατος της ανεργίας και του αλλάζετε το όνοµα. Το
ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται είναι το εξής: Τι σας έφταιγε αυτό
το όνοµα το οποίο είναι καθιερωµένο εδώ και πολλές δεκαετίες;
Κάνετε διαρκή αναβαπτίσµατα τα οποία δηµιουργούν µια κοινή
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απορία: Γιατί αυτή η ταλαιπωρία των διαρκών και άσκοπων αλλαγών; Και βεβαίως εδώ αυτό που προκύπτει είναι το εξής παράδοξο:
Ενώ
υπάρχουν
ζητήµατα
ελλείψεων
και
υποχρηµατοδότησης του φορέα και των δράσεών του, εσείς αντί
να εξοικονοµείτε πόρους για το πραγµατικό έργο του, προκαλείτε και ένα έξτρα κόστος µετάβασης στη νέα εταιρική ταυτότητα, όπως θέλετε να την αποκαλείτε, µε τη µαρκετίστικη λογική
σας.
Μπαίνουµε, λοιπόν, στη νέα εποχή σας, όπου φαίνεται ότι θέλετε να φέρετε και να επιβάλλετε µία ολική ανακαίνιση στην αντίληψη για την ανεργία. Για εσάς δεν είναι ευθύνη της πολιτείας
οι αλλεπάλληλες αποτυχηµένες πολιτικές και επιτελικές δράσεις
για την εργασία και την απασχόληση, δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και της Νέας Δηµοκρατίας οι απατηλές προεκλογικές
υποσχέσεις, τα ψέµατα δηλαδή ουσιαστικά του κ. Μητσοτάκη ο
οποίος έταζε προεκλογικά και µάλιστα σε υψηλούς πανηγυρικούς τόνους πολλές σοβαρές θέσεις εργασίας, καλές δουλειές
και το brain gain βεβαίως και γενικότερα έκανε κάποιες προεκλογικές δεσµεύσεις οι οποίες αναιρούνται από το γεγονός ότι η
χώρα µας αυτή τη στιγµή είναι ουραγός πανευρωπαϊκά στους
δείκτες για την ανεργία και την αντιµετώπισή της.
Για εσάς, λοιπόν, ευθύνεται αποκλειστικά, όπως φαίνεται, ο
άνεργος ο οποίος µπαίνει στο στόχαστρο των πολιτικών σας και
τον οποίο βάζετε να υποστεί το σισύφειο µαρτύριο των διαρκών
καταρτίσεων που ακόµα κι ένας εικοσάχρονος για να µπορεί να
βρει δουλειά σε ένα καφέ, θα πρέπει να έχει την πιστοποίηση
«Barista». Μάλιστα, επειδή µιλάµε για κατάρτιση και δεξιότητες,
αποκλείετε θεσµικά τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των
εργαζοµένων από τη διαδικασία της απόφασης για τη στρατηγική των δεξιοτήτων, κάτι το οποίο αντιβαίνει και δεν συνάδει µε
τις συνήθεις πανευρωπαϊκές πρακτικές.
Καµµία προοπτική για την οικονοµία και καµµία προοπτική για
επενδύσεις, ώστε να φέρετε σοβαρές και νέες θέσεις εργασίας
και για εσάς συνεχίζει να φταίει και να είναι υπεύθυνος ο άνεργος. Και παρακαλώ, µη µου πείτε για τα κέντρα δεδοµένων, τα
οποία πολυδιαφηµίζετε σαν τα νανογιλέκα, τα οποία θα φέρουν
την ταµπέλα µεγάλων ονοµάτων, όπως είναι η «MICROSOFT» και
της «AMAZON», διότι γνωρίζουµε πολύ καλά ότι εκεί, στις εγκαταστάσεις αυτές, θα απασχολείται το 80% - 90% των εργαζοµένων, θα είναι συντηρητές, θα είναι φύλακες, οι οποίοι µάλιστα θα
απασχολούνται µε τον βασικό µισθό, την ώρα που βεβαίως έχετε
τάξει παράλληλα σε αυτούς κάποιες φοροελαφρύνσεις, κάποιες
παροχές, όπως είναι το φθηνό ρεύµα. Την ώρα που οι πολίτες
αυτό το ρεύµα το πληρώνουν χρυσάφι, εσείς θα πάρετε ως αντάλλαγµα πίσω δουλειές νυχτοφυλάκων για τα παιδιά µας. Αυτά,
λοιπόν, είναι τα deal που κάνετε, αυτά είναι τα ψηφιακά επαγγέλµατα και οι νέες καλές δουλειές που υπόσχεστε.
Και πάµε τώρα να δούµε κάποιες αλήθειες για την ανεργία.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά στο Υπουργείο ότι το επίδοµα ανεργίας το λαµβάνει µόλις το 20% και κάτω από το 20% των ανέργων, περίπου ένας στους έξι, και το ποσό το οποίο λαµβάνει
ανέρχεται στο 55% του βασικού µισθού, όταν οι οικογένειες µε
δύο βασικούς µισθούς γονατίζουν κυριολεκτικά.
Εισάγετε και ένα αδιανόητο άρθρο, το άρθρο 22 για τις κυρώσεις, το ποινολόγιο κατά των ανέργων, κάτι που δεν υφίσταται
σε καµµία χώρα πανευρωπαϊκά. Καθιερώνετε, δηλαδή, την ποινή
της διαγραφής διάρκειας διπλάσιας από τον ανώτερο προβλεπόµενο χρόνο παροχής και καταβολής του επιδόµατος, κάτι που
επαναλαµβάνω δεν υφίσταται πουθενά σε καµµία χώρα. Σε καµµία χώρα δεν υφίσταται η ποινή της εξάµηνης διαγραφής από το
Μητρώο των Ανέργων και της διακοπής καταβολής του επιδόµατος, γιατί, όπως λέτε, ο άνεργος δεν κατάφερε να πιστοποιηθεί
σε κάποιο πρόγραµµα απασχόλησης ή κατάρτισης ή αρνήθηκε
τρεις φορές την προσφερόµενη θέση εργασίας. Και το κάνετε
αυτό, όταν οι στατιστικές λένε ότι η προσφορά εργασίας που
κάνει ο ΟΑΕΔ είναι γύρω στα 2%-2,5% και µάλιστα η εργασία που
προσφέρει συνήθως δεν ανταποκρίνεται στα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των ανέργων. Αυτό, λοιπόν, καθιερώνετε. Αυτού
του είδους οι διατάξεις είναι εµπνεύσεις του κ. Χατζηδάκη.
Εκείνο πάντως που υπάρχει στις άλλες χώρες και δεν υπάρχει
στο νοµοσχέδιο είναι ένας µηχανισµός προστασίας των εργαζο-
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µένων, ένα όργανο επίλυσης διαφοράς, όπως για παράδειγµα,
µία επιτροπή προσφυγών µε έναν εσωτερικό διαµεσολαβητή ή
µε έναν νοµικό συµπαραστάτη.
Αντί, λοιπόν, εσείς να συρρικνώνετε τον αριθµό των ανέργων,
αυτό που κάνετε είναι να τον αυξάνετε σταδιακά σε µια χώρα η
οποία µαστίζεται από την ανεργία, µαστίζεται από το οικονοµικό
βατερλό που δεν ισχύει πουθενά σ’ αυτό τον βαθµό δέκα χρόνια
τώρα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και που πραγµατικά αυτή η χώρα
δεν µπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και τι κάνετε; Παρέχετε λευκή
επιταγή στον Υπουργό Εργασίας και στο πλήρως ελεγχόµενο
από τον Υπουργό Εργασίας και τον ΟΑΕΔ και τον διοικητή του
ΟΑΕΔ διοικητικό συµβούλιο της νέας υπηρεσίας να καθορίζει µονοµερώς, χωρίς δηλαδή την αποφασιστική γνώµη και συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταβάλλεται, θα παρέχεται αυτό το επίδοµα και τα κάθε λογής βοηθήµατα.
Όσο για τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν στην επιτροπή,
όπως ότι παρατηρούνται καταχρηστικά φαινόµενα και κάποιοι
λαµβάνουν το επίδοµα χωρίς να το δικαιούνται, ξέρετε πως λειτουργεί χρόνια µια υπηρεσία επιθεώρησης του ΟΑΕΔ, η οποία
µάλιστα λειτουργούσε κάποτε σε εκτεταµένη κλίµακα και µπορούσε να εντοπίζει τις όποιες παραβάσεις και να διασταυρώνει
τα στοιχεία. Το γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία έχει µείνει ανενεργή
δεν είναι θέµα των ανέργων, είναι θέµα της βούλησης της εκάστοτε διοίκησης του ΟΑΕΔ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχει προκύψει και ένα θέµα µε τον ΕΦΚΑ, ο οποίος οφείλει 10
δισεκατοµµύρια ευρώ στον ΟΑΕΔ, ποσό το οποίο προορίζεται,
υποτίθεται, για την καταπολέµηση της ανεργίας και την ενίσχυση
της απασχόλησης και το ποσό αυτό το κρατάει ο ΕΦΚΑ. Η καταπολέµηση της ανεργίας, δηλαδή, χάνει 10 δισεκατοµµύρια ευρώ
τη σήµερον ηµέρα, ενώ πρόκειται για χρήµατα που χρυσοπληρώνει ο φορολογούµενος πολίτης.
Και το ερώτηµα είναι: Γιατί; Για να πληρώνει λειτουργικούς του
σκοπούς; Πρέπει να διενεργηθεί ένας έλεγχος ως προς το ποσό
αυτό, διότι θα µπορούσε να διοχετευθεί ακριβώς στην καταπολέµηση της ανεργίας.
Τι άλλο κάνετε; Καταργείτε τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων
από τον ΟΑΕΔ για να ελέγχετε αν τηρούνται οι όροι των προγραµµάτων απασχόλησης. Για ποιον λόγο, λοιπόν, να µένει έκθετος ο ωφελούµενος ως προς το ασφαλιστικό του δικαίωµα;
Για ποιον λόγο να παραµένει αδιαφανής η πορεία του δηµόσιου
χρήµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Αδαµοπούλου, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Δε θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
Και βεβαίως, βλέπουµε ότι κάθε χρονιά που περνάει είναι χειρότερη, διότι ούτε στεγαστική πολιτική έχετε και δεν έχετε αναβιώσει τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και την Εργατική
Εστία.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η λύση για σας για την ανεργία είναι τα
greek statistics. Έχετε βρει έναν τρόπο ώστε να αλλοιώσετε τον
αριθµό καταγραφής των ανέργων. Πώς; Ουσιαστικά αφαιρώντας
από τον συνολικό αριθµό οµάδες των οποίων τα µέλη πληρούν
τα χαρακτηριστικά της ανεργίας για να δείξετε καλύτερα νούµερα. Αυτό θα µας φέρει ενώπιον των ευθυνών µας στην Ευρώπη
και θα µας βγάλει εκτός νυµφώνος των ενωσιακών ωφεληµάτων
για την ενίσχυση της απασχόλησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κυρία Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι
φαίνεται, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πως εσείς καταπολεµάτε την ανεργία µε τα golden boys και τους µετακλητούς
επιτελείς. Γι’ αυτούς φτιάχνετε θέσεις τις οποίες έρχεται µετά
και χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης. Θα
έρθει, λοιπόν, η ώρα της κάλπης όπου θα δείτε το µαύρο στην
κάλπη, γιατί δε δίνετε δεκάρα τσακιστή για το 95% των πολιτών
αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Αχµέτ Ιλχάν από το Κίνηµα Αλλαγής και να ετοιµάζεται
η κ. Κεφάλα Μαρία.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν τοποθετηθώ επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να πω το εξής. Μάθαµε από τα site ότι διαµαρτυρήθηκε ο
κ. Μητσοτάκης επειδή το Κίνηµα Αλλαγής δεν βρισκόταν στην
Αίθουσα όταν άρχισε η οµιλία του. Θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι κατ’ αρχάς βρισκόµασταν σε σύσκεψη. Ως ένα σοβαρό κόµµα και σοβαρή αντιπολίτευση, έχουµε δηµοκρατία και
µιλάµε για το τι θα πράξουµε για κάθε νοµοσχέδιο µε ευθύνη.
Θα ήθελα, όµως, να θυµίσω στον κύριο Πρωθυπουργό και το
εξής. Δεν έπρεπε, τουλάχιστον, να αναγνωρίσει ότι αυτή πρόταση για φθηνή στέγη, η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη του Προέδρου µας για κοινωνική κατοικία, ήταν δικιά µας πρόταση; Δεν
έπρεπε για λόγους ευθιξίας τουλάχιστον να υιοθετήσει και να
αναγνωρίσει ότι αντέγραψε την πρότασή µας; Από τη µία δηλαδή
ήρθε στην Αίθουσα και έδειξε ζήλο και είπε πού είναι το ΚΙΝΑΛ
και προσπάθησε να το δώσει σε όλα τα ΜΜΕ και από την άλλη
υπέκλεψε την πρότασή µας και ούτε καν είχε την ευαισθησία να
αναφερθεί σε αυτό. Τι να κάνουµε, όµως, έτσι είναι η πολιτική.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς δεν
είναι υπερβολή ούτε σχήµα λόγου ότι η Κυβέρνηση αυτή επιµένει
να βρίσκεται σε ένα παράλληλο εικονικό σύµπαν που καµµία
σχέση δεν έχει µε την πραγµατικότητα του Έλληνα πολίτη έτσι
όπως τη βιώνει αυτή τη στιγµή.
Σε αυτό το παράλληλο εικονικό σύµπαν, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι όλες οι κρίσεις αντιµετωπίζονται µε εντιµότητα
και αποτελεσµατικότητα από αυτή. Η χώρα διάγει µια περίοδο
ανάπτυξης και ευηµερίας, έχοντας αφήσει πίσω της την πανδηµία. Η ακρίβεια νοµίζει ότι οφείλεται αποκλειστικά στον πόλεµο
της Ουκρανίας. Αντιµετωπίζεται µε επιτυχία µε στοχευµένες παρεµβάσεις από αυτή. Παράλληλα, συντελείται ένα ψηφιακό
θαύµα νοµίζω από τον κ. Πιερρακάκη και νοµίζω ότι καλοπληρωµένες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας είναι διαθέσιµες για
όλους.
Όµως, η πραγµατικότητα δεν είναι αυτή και θα προσπαθήσω
να εξηγήσω γιατί δεν είναι αυτή. Πρώτα θέλω να αναφερθώ στο
νοµοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ. Το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, είναι πως αυτή η εικονική πραγµατικότητα δεν πείθει κατ’ αρχάς τους πολίτες. Οι επίσηµοι δείκτες και οι έρευνες
δείχνουν ότι πολλοί Έλληνες πολίτες δηλώνουν αδυναµία πλέον
να ανταποκριθούν στους µηνιαίους λογαριασµούς τους. Το 85%
πιστεύει πως η ποιότητα ζωής του έχει επιδεινωθεί, ενώ ένα 55%
πιστεύει ότι στο µέλλον οι συνθήκες θα είναι χειρότερες. Αυτό
αποτυπώνεται και στις δηµοσκοπήσεις.
Τώρα όσον αφορά τον ΟΑΕΔ, στοχεύετε σε µια πλασµατική
µείωση της ανεργίας, που βολεύει το αφήγηµά σας, βέβαια, περί
ανάπτυξης και ευηµερίας. Θεσπίζετε κάποια εισοδηµατικά κριτήρια. Εµείς δεν είµαστε αρνητικοί στα εισοδηµατικά κριτήρια.
Τα εισοδηµατικά κριτήρια δεν είναι απαραίτητα αρνητικά. Απλώς,
όταν στηρίζεσαι σε κάποια εισοδηµατικά κριτήρια, άλλο είναι η
δωρεάν µετακίνηση µε τα λεωφορεία, στο οποίο µπορούµε να
συµφωνήσουµε κι άλλο είναι µε τα εισοδηµατικά κριτήρια να
αφαιρούν, ιδίως από τους ανέργους, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αυτοί, δηλαδή, που δεν δέχονται τρεις φορές και θα
µείνουν εκτός λίστας των ανέργων, γιατί να στερούνται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη; Αυτό είναι οδυνηρό και πάρα πολύ
άσχηµο για την έννοια του κοινωνικού κράτους.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ στην
τροπολογία που αναφέρεται στις συντάξεις. Εµείς λέµε το εξής.
Κατ’ αρχάς, 1 ευρώ να µπορέσουµε να βάλουµε στην τσέπη του
Έλληνα πολίτη, εµείς λέµε ναι, είµαστε θετικοί σαν Κίνηµα Αλλαγής. Δεν είµαστε λαϊκιστές. Από την άλλη, όµως, η τροπολογία
αυτή έχει τόσα αδύνατα σηµεία που µας προβληµατίζει πραγµατικά και θέλουµε από αυτό το Βήµα να εκφράσουµε αυτούς τους
προβληµατισµούς µας.
Κατ’ αρχάς, άκουσα τον συνάδελφο τον κ. Μαντά προ ολίγου
που είπε µια ανακρίβεια. Είπε ότι οι εκκρεµείς συντάξεις µειώθηκαν κατά 40%. Αυτό είναι ψέµα κατ’ αρχάς και είναι κρίµα να παραπλανάτε τον ελληνικό λαό όταν η πραγµατικότητα είναι
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τραγική και ξέρετε ότι εκκρεµούν εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες
κύριες συντάξεις, εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες επικουρικές,
βάλτε και σαράντα πέντε χιλιάδες εφάπαξ και είκοσι τρεις χιλιάδες µερίσµατα, δηλαδή συνολικά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες
συντάξεις.
Μάλιστα, αυτός ο αριθµός των εκκρεµών συντάξεων έχει περάσει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του δεν έκανε
τίποτα για να λύσει αυτό το πρόβληµα. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Ασχέτως αν σήµερα έρχεται στην Ολοµέλεια
και σας κατηγορεί. Εµείς ήµασταν εδώ και στην προηγούµενη
Βουλή.
Όµως, κι εσείς δεν έχετε δώσει καµµία λύση. Ο Υπουργός
προσπάθησε δύο φορές, είτε µε ένα πρόγραµµα φέρνοντας καλοπληρωµένους διευθυντές που δεν είχε αποτέλεσµα, ούτε και
την προηγούµενη φορά που προσπάθησε µέσω δικηγόρων να
λύσει το πρόβληµα. Δεν είχε αποτέλεσµα. Και σας λέω ένα στοιχείο. Μόνο πενήντα υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν από αυτούς
τους δικηγόρους και τους οικονοµολόγους και τα µισά ήταν
λάθος.
Άρα, ποια είναι η πρότασή µας; Τι µπορούσε να γίνει; Οι πρόταση είναι µία. Είναι παντελής η αποτυχία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Πιερρακάκη. Αν δεν ψηφιοποιήσετε,
το θέµα δεν θα λυθεί ποτέ. Τι θέλω να πω. Η µηχανογράφηση
του ΕΦΚΑ και η διαλειτουργικότητα είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει µηχανογράφηση ακόµα στον ΕΦΚΑ.
Δεύτερον, η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού κάθε
ασφαλισµένου, προϋπόθεση ενός εύλογου διαστήµατος, δεν
προβλέπεται. Δεν υπάρχει. Ακόµα δεν έχει φτιαχτεί µια απλή µηχανογραφική εφαρµογή στην οποία να βάζουµε τα στοιχεία και
να ξέρει ο συνταξιούχος τι λεφτά θα πάρει. Ποιο είναι το αποτέλεσµα που δεν έχουµε αυτό το µηχανογραφικό; Σύµφωνα µε µια
µελέτη που είδαµε, εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχοι παίρνουν
χαµηλότερη σύνταξη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν παίρνει τη σύνταξη που έπρεπε να πάρει και εξακόσιες χιλιάδες συντάξεις
έχουν επανυπολογιστεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Γι’ αυτό και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Σκανδαλίδης, σας είπε τελικά ότι όλοι οι πολίτες θα προσφύγουν σε
ιδιώτες, σε γραφεία, διότι δεν ξέρουν πότε θα πάρουν σύνταξη,
ποια χαρτιά να προσκοµίσουν, πόσο θα είναι το ποσό, ενώ εσείς
αφήνετε και διοχετεύετε την ευθύνη αυτή τη στιγµή στον απλό
πολίτη. Ενώ τα πράγµατα είναι τόσο απλά.
Ο κ. Πιερρακάκης, ο πολυδιαφηµισµένος Υπουργός που τα
έχει κάνει όλα και νοµίζετε ότι διατηρεί την Κυβέρνησή σας όρθια
δηµοσκοπικά, δυστυχώς έχει αποτύχει πλήρως σε αυτό το θέµα
διότι δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη. Αν δεν ψηφιοποιηθεί κι αν
δεν δοθεί λύση προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να ελέγχουµε
τον ασφαλιστικό χρόνο των ασφαλισµένων, µε διασταύρωση
ΚΕΑΟ και άλλων υπηρεσιών µε µηχανογραφικά συστήµατα, δεν
θα δοθεί ποτέ λύση.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς, ως αξιόπιστη αντιπολίτευση -θα σας τα πει και ο εισηγητής µας αύριο- δεν θα καταψηφίσουµε την τροπολογία αυτή.
Αλλά δεν θα υπερψηφίσουµε διότι νοµίζουµε ότι δυστυχώς και
αυτή η προσπάθεια θα αποτύχει, όπως απέτυχαν οι δύο προηγούµενες προσπάθειες του Υπουργού κ. Χατζηδάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αχµέτ Ιλχαν.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας η κ. Μαρία
Κεφάλα.
ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» η Κυβέρνηση ουσιαστικά προχωρά
σε µια γενναία µεταρρύθµιση της πολιτικής για την απασχόληση.
Αλλάζουµε σελίδα στον τοµέα της απασχόλησης. Αλλάζουµε
µέρα µε τη µέρα τη χώρα. Τη µετατρέπουµε σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, σε µια κοινωνία που απαντά στις προκλήσεις
του 21ου αιώνα και εναρµονίζεται µε τα νέα ψηφιακά δεδοµένα.
Η συνεχής εξέλιξη και η διαρκής µεταβολή στον τοµέα της
αγοράς εργασίας απαιτούν επαγρύπνηση και συνεχή κατάρτιση.
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Για αυτό αναβαθµίζουµε τις δεξιότητες και δίνουµε εφόδια στους
ανέργους και το κάνουµε µέσα από τρεις βασικούς άξονες: την
αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την
αναβάθµιση του συστήµατος κατάρτισης.
Ποιο είναι το ζητούµενο; Το ζητούµενο είναι η επιστροφή των
ανέργων στην αγορά εργασίας. Εκσυγχρονίζουµε λοιπόν τον
ΟΑΕΔ. Δεν αλλάζει µόνο όνοµα αλλά και φύση. Μετασχηµατίζεται σε µια αποτελεσµατική δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης. Εµπεδώνεται πλέον στη συνείδηση των πολιτών ως ένας
οργανισµός που προωθεί την απασχόληση.
Η µετονοµασία λοιπόν του ΟΑΕΔ σε δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης σηµατοδοτεί την επανεκκίνηση του οργανισµού στο
συγκεκριµένο τοµέα. Σηµατοδοτεί επίσης και τον αναπροσανατολισµό του στην εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης παράλληλα µε την καταβολή των αναγκαίων επιδοµάτων.
Εισάγουµε την ψηφιακή κάρτα, το ψηφιακό µητρώο, το ψηφιακό
ατοµικό σχέδιο δράσης, που αποσκοπούν τόσο στην ενίσχυση
της απασχόλησης όσο και στη διευκόλυνση των ανέργων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στόχος είναι να βρουν δουλειά και να επιβραβευθούν όσοι αναζητούν ενεργά ή βρίσκουν
εργασία.
Αντιµετωπίζουµε τα φαινόµενα κατάχρησης, που έχουν εντοπιστεί ώστε τα επιδόµατα και οι παροχές να κατευθύνονται τελικά σε εκείνους που πραγµατικά τα έχουν ανάγκη.
Διασφαλίζουµε ότι θα πιάνουν τόπο τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων για τα επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης
καθώς η Ελλάδα υστερεί στον τοµέα των δεξιοτήτων. Από τα επίσηµα στοιχεία άλλωστε του οργανισµού προκύπτει ότι το µητρώο του ΟΑΕΔ αντί για εργαλείο επανένταξης στην αγορά
εργασίας όπως θα έπρεπε να είναι, έχει µετατραπεί στην πράξη
για χιλιάδες πολίτες σε παγίδα µακροχρόνιας ανεργίας. Η παραµονή στο µητρώο του επί µακρόν ατόµων που δεν εισπράττουν
επίδοµα ανεργίας αλλά ούτε και εµφανίζουν εισοδήµατα από
άλλες πηγές δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά.
Στόχος της µεταρρύθµισης είναι ο προσανατολισµός των δαπανών στους πραγµατικά ανέργους. Θεσπίζουµε λοιπόν για
πρώτη φορά επίδοµα εργασίας για τους επιδοτούµενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι εκτός από τον µισθό τους
θα συνεχίζουν να εισπράττουν το 50% του επιδόµατος ανεργίας
µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία. Περαιτέρω παρέχεται για
πρώτη φορά µπόνους ύψους 300 ευρώ στους µακροχρόνια
ανέργους πάνω από πέντε χρόνια οι οποίοι καταρτίζουν το ατοµικό σχέδιο δράσης. Με το νοµοσχέδιο εισάγουµε εισοδηµατικά
κριτήρια για την παραµονή µετά το πρώτο δωδεκάµηνο στο ψηφιακό µητρώο ανέργων και κατά συνέπεια τη διατήρηση των βοηθηµάτων και των παροχών.
Όσον αφορά το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας καθώς και
το βοήθηµα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους
για αυτά εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης τα εισοδηµατικά κριτήρια,
που εισάγονται δεν επηρεάζουν τη χορήγηση του κοινωνικού οικιακού τιµολογίου ρεύµατος, την έκπτωση ή την απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ και το επίδοµα θέρµανσης, για τα οποία θα συνεχιστεί
το µέχρι σήµερα καθεστώς που τα διέπει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο
αποτυπώνεται µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η διαφορετική λογική µεταξύ της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς θέλουµε να µην έχουµε ανέργους. Εσάς, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, σας ενδιαφέρει µόνο να δίνετε επιδόµατα στους ανέργους, ενώ εµάς µας ενδιαφέρει να βρουν δουλειές. Επαναπαύεστε σε µια πολιτική επιδοµάτων, χωρίς να βλέπετε την ουσία του
προβλήµατος της ανεργίας.
Με το άρθρο 22 εισάγουµε µια αναγκαία ρύθµιση όπως αυτή
άλλωστε ισχύει συχνά µε πιο αυστηρές προϋποθέσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες µεταξύ των οποίων η Αυστρία, η
Γαλλία, η Γερµανία. Μετά από τρεις αρνήσεις προσφερόµενων
θέσεων εργασίας που θα είναι σύµφωνες µε το ψηφιακό ατοµικό
σχέδιο δράσης και εποµένως σύµφωνες µε την επαγγελµατική
ειδικότητα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τους
επαγγελµατικούς στόχους, το επαγγελµατικό προφίλ γενικά του
ανέργου διακόπτεται η καταβολή των παροχών, το επίδοµα ανερ-
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γίας και αυτός διαγράφεται από το ψηφιακό µητρώο της ΔΥΠΑ
για δύο χρόνια. Περαιτέρω ενεργοποιείται η διαγραφή από το
µητρώο για έξι µήνες καθώς και η διακοπή του επιδόµατος ανεργίας σε περίπτωση άρνησης συµµετοχής σε δράση κατάρτισης.
Στην Ελλάδα παρατηρούµε το εξής παράδοξο. Παρά τη µείωση της ανεργίας των τελευταίων ετών -θυµίζω ότι την παραλάβαµε πάνω από 17% και σήµερα έχει φτάσει το 12,8%- όσο κι αν
στεναχωριούνται από αυτή τη µείωση οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
οι περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εργαζόµενους. Δεν µπορούν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας όχι µόνο
υψηλών αλλά και µεσαίων τεχνικών προσόντων, λόγω έλλειψης
κατάλληλων υποψηφίων µε απαραίτητες γνώσεις, εµπειρία και
δεξιότητες.
Με τις ρυθµίσεις λοιπόν που προωθούνται, αυξάνονται οι
προσδοκίες στον τοµέα της κατάρτισης µε στόχο να µετατραπεί
αυτή σε ένα αποτελεσµατικό εργαλείο προκειµένου να βρουν
δουλειά οι άνεργοι και να καλύψουν τις ανάγκες τους οι επιχειρήσεις. Αξιοσηµείωτο είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται ξεκάθαρη
αναφορά στην κυβερνητική στεγαστική πολιτική και σε νέες µεθόδους για την αναβάθµισή της µε αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΥΠΑ. Στόχος είναι η αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην ΟΕΚ, που έχει περιέλθει
στον οργανισµό αλλά και η ανάπτυξη πολιτικής που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόµενους και ιδιαίτερα νέους.
Το µεταρρυθµιστικό έργο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζεται και στον τοµέα της απονοµής των συντάξεων.
Με τη σηµερινή τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας επιδιώκεται η δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής συντάξεων. Δύο είναι οι καίριες παρεµβάσεις. Αφορούν στις
µελλοντικές αλλά και σε αυτές που περιµένουν να αποδοθούν
στους δικαιούχους. Οι νέες κύριες συντάξεις θα εκδίδονται
πλέον εντός τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Οι επικουρικές εντός τριών µηνών µετά την έκδοση
της κύριας σύνταξης και τα εφάπαξ σε έξι µήνες. Με τις συντάξεις εµπιστοσύνης οι εκκρεµείς αιτήσεις συντάξεων που έχουν
συσσωρευτεί από τα προηγούµενα έτη θα εξαλειφθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα τολµηρό, ένα ουσιαστικά µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο µε το οποίο αλλάζει σελίδα
ο ΟΑΕΔ αλλά και η απασχόληση συνολικά. Επανακτά κοµβικό και
καθοριστικό ρόλο στον τοµέα της κατάρτισης και γίνεται κεντρικός βραχίονας του κράτους για την αναγκαία αναβάθµιση του
εργατικού δυναµικού. Μετονοµάζεται και µετασχηµατίζεται σε
µια αποτελεσµατική, σύγχρονη και ευέλικτη ευρωπαϊκή δηµόσια
υπηρεσία απασχόλησης που µε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, θα βρίσκει δουλειά στους ανέργους.
Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον τοµέα της απασχόλησης
µας κληροδότησε πολλή δουλειά, δουλειά που µπορούµε και τη
φέρνουµε εις πέρας. Στόχος µας δουλειές ξανά. Και ναι, κύριε
Μπάρκα και πολλές και καλά αµειβόµενες γιατί µπορούµε και
γιατί το αξίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Κεφάλα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας,
κυρία Άννα Μάνη Παπαδηµητρίου.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις, ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα που είχε εξαρχής να διαχειριστεί η Κυβέρνηση
ήταν η µείωση της ανεργίας των νέων και όχι µόνο η οποία άγγιζε
µέχρι τον Ιούλιο του 2019 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό
ρεκόρ του 17,2%. Ένα θεµελιώδες ζήτηµα στο οποίο όλα τα συναρµόδια Υπουργεία παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες της υγειονοµικής κρίσης αλλά και τις ιδιαιτερότητες της τρέχουσας
συγκυρίας, ενέσκηψαν µε ιδιαίτερη ευαισθησία επιφέροντας θετικά αποτελέσµατα.
Η προώθηση πολιτικών φιλικών προς τις επενδύσεις, τα µέτρα
προστασίας των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά και οι προσλήψεις ανέργων µέσω των προγραµµάτων του
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ΟΑΕΔ -και σε αυτό το σηµείο θέλω να σταθώ και να συγχαρώ και
τη διοίκηση του ΟΑΕΔ για το πρόσφατο πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων πάνω από πενήντα πέντε ετών, οι οποίοι είναι µια
κατηγορία συµπολιτών µας που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και οι οποίοι θα καταφέρουν να συµπληρώσουν τα ένσηµα
τους για συνταξιοδότηση. Χαιρετίζω αυτό το πρόγραµµα και
αυτή την πρωτοβουλία. όλα τα παραπάνω έφεραν τη σηµαντική
αποκλιµάκωση της ανεργίας η οποία σήµερα κυµαίνεται στο χαµηλότερο ποσοστό της τελευταίας δωδεκαετίας και συγκεκριµένα στο 11,9%.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την περαιτέρω αντιµετώπιση
της ανεργίας εντάσσεται και το σηµερινό πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο επιχειρεί να στηρίξει
τους ανέργους, ιδίως τους µακροχρόνια ανέργους στην εξεύρεση εργασίας.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται µέσα από τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον, η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός του ΟΑΕΔ
µε µια σειρά νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως η ψηφιακή κάρτα
απασχόλησης, το ψηφιακό µητρώο, το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο
δράσης. Είναι εργαλεία που διευκολύνουν τους ίδιους τους
ανέργους καθώς θα µπορεί, για παράδειγµα, ο άνεργος να χρησιµοποιεί την ψηφιακή του κάρτα στην καθηµερινότητά του µέσα
από την εφαρµογή του κινητού, αλλά και οι επιχειρήσεις οι
οποίες θα µπορούν να αντλούν στοιχεία για όσους αναζητούν
εργασία µέσα από το ψηφιακό µητρώο. Θα υπάρχει δηλαδή µία
διασύνδεση µεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων.
Δεύτερος άξονας είναι µια σειρά καινοτόµων ρυθµίσεων για
την υποστήριξη των ανέργων µε κυριότερες τη θέσπιση για
πρώτη φορά επιδόµατος εργασίας για τους επιδοτούµενους
ανέργους που βρίσκουν δουλειά. Είναι ένα τολµηρό και ευφυές
κίνητρο.
Δεύτερον, την καταβολή για πρώτη φορά του µπόνους 300
ευρώ στους µακροχρόνια ανέργους, ώστε να καταρτίσουν ατοµικό σχέδιο δράσης, αλλά και την εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων για την παραµονή στο ψηφιακό µητρώο ανέργων µετά το
πρώτο δωδεκάµηνο.
Τρίτος και πλέον σηµαντικός άξονας είναι η αναβάθµιση της
επαγγελµατικής κατάρτισης. Υψώνουµε τον πήχη στην κατάρτιση, ώστε οι άνεργοι να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, τις
γνώσεις και τις εξειδικεύσεις, που πρέπει να είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την αγορά εργασίας. Έτσι µόνο θα µπορέσουν και οι
ίδιοι ευκολότερα να βρουν δουλειά, αλλά και οι επιχειρήσεις να
καλύψουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα όλες οι πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόµενους
µε εξειδικευµένες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες χωρίς
όµως αποτέλεσµα, κάτι το οποίο όλοι µας, όπως και εγώ, έχω
διαπιστώσει και στην εκλογική µου περιφέρεια, την Πιερία, µέσα
από συνοµιλίες µε επιχειρηµατίες κυρίως από τον κλάδο του τουρισµού, αλλά και µε άλλους επιχειρηµατίες, οι οποίοι αδυνατούν
να βρουν το κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις εργασίας τους.
Θα πρέπει πάση θυσία τα κενά να καλυφθούν και η κατάρτιση θα
συντελέσει σε αυτό καθοριστικά.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να εστιάσω
και να συγχαρώ τον Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη για
τη σπουδαία τροπολογία του νοµοσχεδίου. Αναφέροµαι στη διάταξη, που δίνει λύση σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα
χιλιάδων συµπολιτών µας, οι οποίοι αναµένουν πολλές φορές για
µεγάλο χρονικό διάστηµα τη σύνταξη τους. Είναι ένα σοβαρό
κοινωνικό πρόβληµα που η Κυβέρνηση κληρονόµησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ήδη µέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, και µεσούσης
της πανδηµίας και των δυσκολιών της, κατάφερε και µε τη συνδροµή του προσωπικού του ΕΦΚΑ να επιταχύνει την έκδοση συντάξεων σε ποσοστό 83%.
Φυσικά υπάρχουν ακόµα καθυστερήσεις, ωστόσο σκύβουµε
υπεύθυνα πάνω στο πρόβληµα και µε τις σηµερινές ρυθµίσεις,
που πρέπει όλοι να στηρίξουµε, το πρόβληµα αντιµετωπίζεται
οριστικά. Η νέα fast track διαδικασία προβλέπει για τις νέες αιτήσεις την έκδοση σύνταξης εντός τριών µηνών, διάστηµα στο
οποίο θα πρέπει να αποφανθούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για το
αν δικαιούται ο αιτών σύνταξη. Το πλέον σηµαντικό, µάλιστα,
είναι ότι ακόµα κι αν δεν προλάβουν οι υπηρεσίες να ολοκληρώ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σουν εντός του τριµήνου τον έλεγχο, η σύνταξη εκδίδεται κανονικά. Αντίστοιχες προθεσµίες τριών και έξι µηνών προβλέπονται
και για την επικουρική σύνταξη, αλλά και για τη χορήγηση του
εφάπαξ. Με την ίδια, βέβαια, ταχύτητα θα διεκπεραιώνονται και
οι λεγόµενες συντάξεις εµπιστοσύνης για όσες αιτήσεις έχουν
υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου.
Είναι µία ρύθµιση, που δίνει µια µεγάλη ανάσα στους συµπολίτες µας που παρέµεναν εγκλωβισµένοι στερούµενοι άλλων εισοδηµάτων. Είναι µια ρύθµιση, που περίµενε όλη η ελληνική
κοινωνία και φέρνει η Κυβέρνηση αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στην οµολογουµένως δύσκολη σηµερινή συγκυρία στέκεται δίπλα στους ανέργους, στην ελληνική οικογένεια, στους νέους, στις εργαζόµενες
µητέρες µε ρυθµίσεις που καταδεικνύουν ουσιαστική κοινωνική
ευαισθησία. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται πάντοτε οι νέοι
µας, το πώς θα τους βοηθήσουµε να εξασφαλίσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να βρουν εργασία στην
Ελλάδα, για να παραµείνουν στη χώρα µας, να παραµείνουν στην
ελληνική περιφέρεια και για να καταπολεµηθεί επιτέλους το brain
drain.
Ναι, η Κυβέρνηση κατάφερε να µειώσει σηµαντικά την ανεργία. Κανείς όµως δεν πανηγυρίζει, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αυτό
είναι αρκετό. Η προσπάθεια συνεχίζεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ένα πολύ σπουδαίο βήµα για την ενίσχυση της απασχόλησης. Το µέλλον προµηνύεται ακόµη πιο αισιόδοξο, διότι
για εµάς ο στόχος είναι ένας και είναι ο ίδιος ο τίτλος του νοµοσχεδίου «Δουλειές Ξανά και δουλειές για όλους».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου και για τη συνέπεια
στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Καλλιόπη Βέττα.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλησιάζοντας στη συµπλήρωση
τριών χρόνων από την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία είναι πλέον φανερό ένα κοινό µοτίβο, που διαπερνά το
πολιτικό και νοµοθετικό της έργο. Αρχικά σε όλα τα νοµοσχέδια
και τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις έχουµε µια γλωσσολογική
και εννοιολογική διαστρέβλωση της πραγµατικότητας. Η ιδιωτικοποίηση της παιδείας γίνεται ελευθερία της σχολικής µονάδας.
Η κατάργηση των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, απλή αναλογική, ισότιµη συµµετοχή των φύλων κ.λπ. γίνεται χρηστή διακυβέρνηση και εξορθολογισµός. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ γίνεται
εργαλείο ανάπτυξης, ενώ σήµερα η συκοφάντηση των ανέργων,
η αποδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και οι ευκαιρίες πλουτισµού των
φίλων της Κυβέρνησης ενδύεται µε τον µανδύα της αναδιοργάνωσης, της αναβάθµισης δεξιοτήτων, «δουλειές ξανά, καλές δουλειές» κ.λπ..
Επίσης, σε δεύτερο χρόνο η Κυβέρνηση αναλώνεται να βρει
εξαιρέσεις, που αφορούν ελάχιστες περιπτώσεις ή να συκοφαντήσει εργαζόµενους και διαδικασίες για υπαρκτά προβλήµατα
που χρήζουν στήριξης και αναβάθµισης, µε απώτατο σκοπό την
ιδιωτικοποίηση και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Ο κ. Χατζηδάκης άλλωστε έχει µακρά ιστορία σε αυτή την πορεία από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» να θυµηθούµε µε την εξοικονόµηση
από την οποία υποστήριζε ότι θα κτίζονται παντού νοσοκοµεία
και θα ενισχυόταν ο ανταγωνισµός. Να θυµηθούµε τη ΔΕΗ, όπου
τα λογιστικά κέρδη για τους ιδιώτες µετόχους και τα πολυπληθή
golden boys δεν διανέµονται ποτέ στους πολίτες, που στενάζουν
από τη λαίλαπα της ακρίβειας. Να θυµηθούµε τις λιγνιτικές µονάδες, που οδηγούνται σε βίαιο και πρόχειρο κλείσιµο για την
εξυπηρέτηση των συµφερόντων του πανάκριβου φυσικού αερίου. Τη «ΛΑΡΚΟ» που απαξιώνεται την ώρα που οι περιουσιακές
της αποτιµήσεις διαθέτουν υψηλότατες προοπτικές και µια σειρά
άλλων καταστάσεων µη εξαιρουµένων των ρυθµίσεων για την ταχεία απονοµή συντάξεων, όπου η αποτυχία της κυβέρνησης είναι
πλήρης. Είδαµε τον αριθµό, είναι τριακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε εκκρεµείς συντάξεις στο σύνολο.
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Σήµερα η απαξίωση έχει στόχο τους ανέργους καθώς επιλέχθηκε να συκοφαντηθούν ως υπαίτιοι της ανεργίας τους. Επιγραµµατικά µε το σηµερινό νοµοσχέδιο οδηγούµαστε στις εξής
αλλαγές, που θα επιτείνουν το καθεστώς για τους ανέργους.
Πρώτα απ’ όλα µετονοµασία του ΟΑΕΔ µε απαξίωση της µακρόχρονης προσφοράς µόνο και µόνο για να δοθεί η εικόνα της ψευδεπίγραφης µεταρρύθµισης, όπως έγινε παραδείγµατος χάριν,
µε τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ». Να θυµηθούµε τα επιδόµατα πρόνοιας,
υγείας και άλλα, όπου έγινε αλλαγή µόνο και µόνο για να ξεχαστούν -µάταια όµως- και να ξεχαστεί αυτή η παρακαταθήκη του
ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα.
Δεύτερον, επίρριψη της ευθύνης της ανεργίας στους ίδιους
τους ανέργους καθώς κατά την Κυβέρνηση είναι άνεργοι κατ’
επιλογή και όχι λόγω της ευρύτερης κατάστασης.
Τρίτον, συρρίκνωση των παροχών και επιβολή κυρώσεων, ποινολογίου και αποκλεισµών από το µητρώο. Μάλιστα, αυτό συµβαίνει σε µία χώρα που έχει τη χαµηλότερη στήριξη και
προστασία σε ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, τεχνητή κατεύθυνση της κατάρτισης προς ιδιωτικά κέντρα µε υπαρκτό τον κίνδυνο να προωθηθούν χρήµατα ακόµη και
κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης σε φορείς που ανήκουν σε
φίλους ή ακόµη και µέλη της Κυβέρνησης την ώρα που το σκάνδαλο του «σκόιλ ελικικού» είναι ακόµη νωπό στη συνείδηση των
πολιτών.
Η ίδια η οµοσπονδία των εργαζοµένων του ΟΑΕΔ απευθυνόµενη προς τους άνεργους της χώρας αναφέρει ότι µε το νοµοσχέδιο η ευθύνη για την εύρεση εργασίας βαραίνει, στιγµατίζει
και καθηλώνει τους ίδιους τους ανέργους και πλέον η εργασία
από κοινωνικό και συνταγµατικό δικαίωµα γίνεται ατοµική ευθύνη
και έπειτα ποινή και κολασµός και µάλιστα έρχεται την ώρα που
ο ΟΑΕΔ µένει χωρίς στήριξη, χρηµατοδότηση και προσωπικό,
αδυνατώντας να εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά του, όπως για
παράδειγµα τη διεκπεραίωση και την πληρωµή των εντασσόµενων στα επιδοτούµενα προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας και
επανεισόδου στην αγορά εργασίας.
Η συγκεκριµένη κατάσταση αφήνει µόνο δύο επιλογές: Είτε
θα πληρώνουν από την τσέπη τους οι εργοδότες προσδοκώντας
κάποια στιγµή να πάρουν και τα χρήµατα από το πρόγραµµα είτε
να µην πληρώνονται καθόλου οι εργαζόµενοι.
Τόσο οι πρώτοι, όµως, όσο και οι δεύτεροι έχουν να αντιµετωπίσουν τις µεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων
είκοσι επτά ετών. Έχουν να πληρώσουν απαγορευτικούς λογαριασµούς στο ρεύµα, ακρίβεια αγαθών και πρώτων υλών, καύσιµο και θέρµανση σε δυσθεώρητα ύψη και την ίδια ώρα ακούν
τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ανερυθρίαστα ότι η Κυβέρνηση
διαχειρίστηκε µε αποτελεσµατικότητα και εντιµότητα όλες τις
κρίσεις.
Η ανικανότητά σας επηρεάζει ιδιαίτερα και την περιοχή µου,
την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, η οποία εξαιτίας των ανεύθυνων και αλλοπρόσαλλων πολιτικών σας βιώνει το τελευταίο
διάστηµα αύξηση των ανέργων κατά τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους.
Πριν από αρκετή ώρα ακούσαµε τον κ. Μητσοτάκη να µας µιλάει για το φαινόµενο του brain drain. Αφού, λοιπόν, σας ενδιαφέρει να µη φεύγουν οι πτυχιούχοι µας στο εξωτερικό, γιατί
άραγε δεν ανανεώσατε τις συµβάσεις των εργαζοµένων του ειδικού προγράµµατος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που είχε κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ για πεντέµισι χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων ηλικίας είκοσι δύο
έως είκοσι εννέα ετών, που παρείχαν πολύτιµες υπηρεσίες και
κάλυπταν έτσι σηµαντικές θέσεις, που χρειαζόταν στο δηµόσιο;
Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιµετώπιση της ανεργίας -για
την οποία έχουµε δώσει τα διαπιστευτήριά µας, µειώνοντας την
ανεργία από 27,4% στο 17%, αυξάνοντας παράλληλα τον κατώτατο µισθό, καταργώντας τον υποκατώτατο και ενισχύοντας συνολικά τα εισοδήµατα της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτώνείναι µία: Η αναβάθµιση του εργατικού δυναµικού µέσω της γνώσης και της παιδείας και είναι ο µόνος δρόµος για την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Την ίδια ώρα δε οφείλουµε και θα το κάνουµε να ενσωµατώσουµε και να µην αποκλείουµε κανέναν, να µην αφήνουµε κανέ-

11815

ναν πίσω, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, δεξιοτήτων και καταβολών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω, λέγοντας τα
εξής:
Η χώρα, µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, βρίσκεται
σε ένα σηµείο όπου οι πολλαπλές κρίσεις συσσωρεύονται, επιδεινώνονται και µεγιστοποιούνται, σε αντίθεση µε άλλα κράτη,
όπου βρίσκονται διέξοδοι και προκρίνονται λύσεις για τους πολίτες τους.
Είστε µία Κυβέρνηση σε αποδροµή που βασίζεται σε µία φθίνουσα επικοινωνιακή αύρα και την κεκτηµένη ταχύτητα που αποκτήσατε χάρη στη χρηστή µεταχείριση του ΣΥΡΙΖΑ µε τα 37
δισεκατοµµύρια µαξιλάρι, το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά και την
άρση των δηµοσιονοµικών περιορισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπου χρειάστηκε να επέµβετε µόνοι σας, να χαράξετε το
στίγµα σας και να εφαρµόσετε τις πολιτικές σας, ήσασταν είτε
ανίκανοι είτε καταστρεπτικοί.
Η αποχώρησή σας από την εξουσία, ευτυχώς, θα είναι πιο γρήγορη απ’ όσο νοµίζετε, πιο ολισθηρή απ’ όσο εικάζετε και πιο µόνιµη απ’ όσο ελπίζετε, για το καλό της χώρας µας, ευτυχώς!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Βέττα.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που έχουµε µπροστά µας αποτελεί ένα άκρως µεταρρυθµιστικό
πόνηµα απόλυτα προσανατολισµένο στις ευρωπαϊκές πρακτικές.
Με τις προωθούµενες διατάξεις παρέχεται αρωγή και ώθηση
στους ανέργους και ιδίως στους µακροχρόνια ανέργους να
βρουν δουλειά µε νέα ψηφιακά εργαλεία και επιβράβευση σε
όσους αναζητούν ενεργά ή βρίσκουν εργασία.
Πιο συγκεκριµένα, πρώτον, στο µικροσκόπιο του νοµοσχεδίου
βρίσκονται πρωταρχικώς οι διατάξεις, που προβλέπουν την αναδιοργάνωση και την ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ ο οποίος µετονοµάζεται πλέον σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Σηµειωτέον ότι στο πλαίσιο στήριξης των ανέργων οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο θα επιτρέψουν στο
νέο οργανισµό να αξιοποιήσει αποθεµατικό ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ για να στηρίξει το εργατικό δυναµικό της χώρας
µε νέα εργαλεία πέρα από αυτά που ήδη χρησιµοποιούνται.
Ο ΟΑΕΔ αναδιοργανώνεται, λοιπόν, αλλά κυρίως εκσυγχρονίζεται κατά τα πρότυπα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, υιοθετώντας
τα εξής νέα ψηφιακά εργαλεία: Θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα η
οποία θα διασυνδέεται µε το ψηφιακό µητρώο. Μέσω αυτής θα
επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ή ότι είναι δικαιούχος επιδοµάτων, παροχών και βοηθηµάτων.
Προβλέπεται η κατάρτιση του ψηφιακού µητρώου, όπου θα
περιλαµβάνονται µεταξύ των άλλων οι αναζητούντες εργασία και
τα στοιχεία τους, τυχόν προτάσεις για απασχόληση, καθώς και
η ύπαρξη ή µη ατοµικού σχεδίου δράσης. Παράλληλα, προωθείται η κατάργηση του ψηφιακού ατοµικού σχεδίου δράσης στο
οποίο θα αποτυπώνονται οι επαγγελµατικοί στόχοι που αναζητούνται ως εργασία σε συνάρτηση µε τη µέχρι τότε απασχόλησή
του και τις αποδοχές του.
Ο δεύτερος άξονας του νοµοσχεδίου στοχεύει στην τόνωση
της εργασίας και την παροχή κινήτρων σε όσους αναζητούν δουλειά. Ακόµα µια καινοτοµία αποτελεί το επίδοµα εργασίας, που
θεσπίζεται για πρώτη φορά και θα καταβάλλεται αντί του επιδόµατος ανεργίας.
Προβλέπεται ότι όσοι βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο καταβολής του επιδόµατος ανεργίας θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50% του επιδόµατος µέχρι την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου καταβολής του.
Επιπλέον, παρέχονται κίνητρα για εργασία και µπόνους στους
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µακροχρόνια ανέργους για ενεργή αναζήτηση εργασίας. Στο ίδιο
πλαίσιο προβλέπεται πριµ 300 ευρώ για την ενεργότερη αναζήτηση εργασίας από τους µακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε
ετών που καταρτίζουν ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης.
Θα πρέπει να τονιστεί δε ότι το επίδοµα ανεργίας θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια, όπως επίσης και το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθηµα για
αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους. Τα εισοδηµατικά
κριτήρια θεσπίζονται αποκλειστικά για τα ωφελήµατα και τις παροχές που συνδέονται µε την ανεργία.
Γίνεται αντιληπτό ότι η εν λόγω προωθούµενη ρύθµιση αποσκοπεί στην πρόληψη και καταστολή αντιµετώπισης φαινοµένων
κατάχρησης και απάτης που παρατηρούνται επί σειρά ετών.
Μην ξεχνάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, τους κατά φαντασίαν
ανέργους ή ακόµη πιο σωστά τους κατ’ επάγγελµα ανέργους,
που έκαναν πάρτι τόσα χρόνια εκµεταλλευόµενοι τις τρύπες της
νοµοθεσίας. Αυτούς που καρπώνονταν συστηµατικά τις κάθε είδους παροχές και τα ωφελήµατα του ΟΑΕΔ, όπως είναι χαρακτηριστικά η πρόσβαση στα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού
ή ακόµα και η µοριοδότηση για προσλήψεις στο δηµόσιο.
Και ενώ δήλωναν εισοδήµατα ύψους 20, 50, 60 ή 100 χιλιάδων
ευρώ ετησίως, έκαναν συστηµατικά χρήση των προβλεπόµενων
ωφεληµάτων, στερώντας τα από όσους πραγµατικά τα είχαν
ανάγκη. Τέτοιες ανεκδιήγητες περιπτώσεις σταµατούν να υφίστανται σήµερα και σ’ αυτό αποσκοπεί το παρόν σχέδιο νόµου.
Στην ίδια λογική εφαρµόζεται εφεξής η ενεργοποίηση της διαγραφής από το Μητρώο Ανέργων σε περίπτωση που υπάρξουν
τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, καθώς και άρνηση
συµµετοχής σε δράσεις κατάρτισης.
Με τις παραπάνω προβλέψεις υιοθετούµε µια δίκαιη ρύθµιση,
η οποία ισχύει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα
ευθυγραµµίζεται µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όπου οι πολιτικές
απασχόλησης στηρίζονται πραγµατικά στην έννοια του αναζητούντος εργασία. Μπαίνει φρένο επιτέλους στο καθεστώς που
επικρατούσε µέχρι πρότινος, σ’ ένα καθεστώς που ακροβατούσε
στο όριο της νοµιµότητας και της παρανοµίας.
Παράλληλα, βασικό άξονα του νοµοσχεδίου αποτελεί και η
αναβαθµισµένη στεγαστική πολιτική µέσω της οποίας θα αξιοποιηθεί αποτελεσµατικότερα η περιουσία του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας που έχει περιέλθει στον οργανισµό,
αλλά και θα αναπτυχθεί µια δυναµική πολιτική που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόµενους και κυρίως νέους.
Πρόκειται για µια κυβερνητική προτεραιότητα που υλοποιείται
σήµερα, ενώ για χρόνια είχε τεθεί στο περιθώριο.
Kύριοι της Αντιπολίτευσης, επί των ηµερών σας τέτοιου είδους
σύγχρονες πολιτικές παρέµεναν «κενό γράµµα». Σήµερα χάρη
στις ενεργές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής µας τα αποτελέσµατα είναι απτά.
Εν προκειµένω, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανεργία τον Φεβρουάριο του 2022 ανέρχεται πλέον σε ποσοστό λίγο κάτω από
το 12% και όχι µόνο αυτό, αλλά οι αποφάσεις για κύριες συντάξεις από εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες που ήταν το 2019, εκτοξεύτηκαν στις διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες το 2021,
χρονιά-ρεκόρ για τα ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή είχαµε αύξηση
της τάξεως του 83%. Δεν εφησυχάζουµε, αφού προχωράµε σε
συντάξεις fast track µε εκτιµώµενο χρόνο απονοµής συντάξεων
από το ΕΦΚΑ εντός τριµήνου.
Εδώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας υποβάλω ένα αίτηµα
που υπέβαλα και στον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, το οποίο έχει να
κάνει µε το όριο των οφειλών προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί
ένας αγρότης. Όπως γνωρίζετε, σήµερα είναι στις 6.000. Είναι
πολύ µικρό το ποσό, αν συνυπολογίσουµε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο αγροτικός τοµέας µετά τη µεγάλη ενεργειακή
κρίση και την πανδηµία. Θα σας παρακαλούσα να το ανεβάσετε
τουλάχιστον στις 10.000.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό τάσσεται υπέρ της
ποιοτικής απασχόλησης όσο και υπέρ του εργαζόµενου. Είναι
υποχρέωσή µας να αλλάξουµε τα κακώς κείµενα του παρελθόντος και ταυτόχρονα να συµβαδίσουµε µε τις σύγχρονες ανάγκες
της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό σας καλώ να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Στους τελευταίους Χαιρετισµούς άκουσα τον ιερέα να ψέλνει
τον παρακάτω στίχο: «Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα,
χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα». Συνειρµικά ήλθε στο
µυαλό µου ο συσχετισµός µε τις µεταρρυθµίσεις. Δεν είναι πάντα
σίγουρο ότι οι νοµοθέτες είναι σοφοί και οι τεχνοκράτες έλλογοι.
Αναφέροµαι προφανώς για όλες τις πλευρές της Βουλής.
Το εντελώς αντίθετο, όµως, συµβαίνει σήµερα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Με την τακτική που ακολούθησε σήµερα η Αντιπολίτευση, κυρίως η Αξιωµατική, χάνει το δικαίωµα στο µέλλον
να µπορεί να στηλιτεύει πιθανές µεταρρυθµίσεις ως µεταρρυθµίσεις ενός µεταρρυθµιστικού λαϊκισµού. Όταν το κάνετε για ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο, θεωρώ ότι ουσιαστικά έχετε σκοπό οτιδήποτε
καλό κάνει η συγκεκριµένη Κυβέρνηση να το «σκοτώσετε» επικοινωνιακά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και να θέλει να αντιπολιτευθεί κάποιος την Κυβέρνηση, δεν µπορεί παρά να παραδεχθεί
ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που ανταποκρίνεται πλήρως
στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας ή -για να το πω πιο
κεντροποιηµένα- στις ανάγκες της αγοράς, ώστε µε οργανωµένο
και ψηφιοποιηµένο τρόπο να βρίσκουν απασχόληση οι πραγµατικά αναζητούντες εργασία. Ακόµη και στις συντάξεις εµπιστοσύνης και στις fast track µεταρρυθµίσεις και στις fast track
συντάξεις είναι προφανής η µεταρρυθµιστική διάθεση. Δεν είναι
πολλές οι φορές που το κράτος θεωρεί τίµιους τους πολίτες του
και αυτό από µόνο του είναι µεγάλη µεταρρύθµιση, διότι έως σήµερα, προσπαθώντας το κράτος πάντα να αντιµετωπίσει τη µικρή
µειοψηφία των παρανοµούντων, δηµιουργούσε απίστευτο γραφειοκρατικό κυκεώνα διαδικασιών εις βάρος των µη παρανοµούντων. Ναι, λοιπόν, στις συντάξεις εµπιστοσύνης και στις
γρήγορες συντάξεις.
Επανέρχοµαι τώρα στον βασικό κορµό του νοµοσχεδίου, τονίζοντας τη λέξη «αναζητών». Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι όλοι
οι άνεργοι ή όσοι λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας αναζητούν
δουλειά. Από την άλλη, ως ένα σηµείο παρωχηµένος είναι και ο
τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ο σηµερινός ΟΑΕΔ, χωρίς ψηφιακά εργαλεία, χωρίς το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης και
το ψηφιακό µητρώο της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν
ανταποκρίνεται στη λειτουργία του κράτους που έχει τη βούληση, όπως φαίνεται από το παρόν νοµοσχέδιο, να εξορθολογίσει τις δοµές του.
Προφανώς οι µεγάλες τοµές αφορούν τις εισοδηµατικές προυποθέσεις, τις υποχρεώσεις των αναζητούντων εργασία και τις
συνέπειες αν δεν τις εκπληρώνουν, όπως και την παράταση της
καταβολής του επιδόµατος ανεργίας. Ποιος λογικός άνθρωπος
µπορεί να διαφωνήσει ότι το επίδοµα πρέπει να δίνεται µε εισοδηµατικά κριτήρια; Ποιος µπορεί να διαφωνήσει ότι αν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις φορές τις προσφερόµενες θέσεις,
σύµφωνα µε το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, πρέπει να διαγράφεται για δύο χρόνια από τα µητρώα; Ποιος δεν αναγνωρίζει
ότι αποτελεί κίνητρο εργασίας η παράταση καταβολής κατά 50%
του επιδόµατος ανεργίας έως την ηµεροµηνία της προβλεπόµενης λήξης του; Ούτε είναι ήσσονος σηµασίας η παρέµβαση για
την ύπαρξη του ατοµικού λογαριασµού δεξιοτήτων που θα αξιοποιείται και από τον κάτοχο, αλλά και από την πολιτεία για να
υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να επανενταχθεί στην αγορά
εργασίας.
Έρχοµαι τώρα στο νέο πλαίσιο για την εκµετάλλευση των προσοδοφόρων ακινήτων της ΔΥΠΑ και τη δυνατότητα απόκτησης
ακινήτων για διευκόλυνση της κρατικής στεγαστικής πολιτικής.
Στη διαδικασία ναι, πρέπει να συµµετέχουν ιδιώτες, ιδίως µε την
τεχνογνωσία τους και προφανώς µε απολύτως διαφανείς διαδικασίες.
Την ίδια σηµασία αποδίδω και στη δράση, δηµιουργία χώρων
φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κα-
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λούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο µε µεγάλο κοινωνικό
πρόσηµο, ένα νοµοσχέδιο σύγχρονο, ανταποκρινόµενο στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις κοινωνικές ανάγκες.
Εξορθολογίζεται και ψηφιοποιείται ο πρώην ΟΑΕΔ και µετατρέπεται σε ένα σύγχρονο φορέα, που θα στηρίζει όσους πραγµατικά αναζητούν εργασία ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει και όπλο
στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, κυρίως, για τα περισσότερο ευάλωτα ζευγάρια.
Όσον αφορά στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση πάλι αναφέρω
ότι µε τις πολιτικές κραυγές επί παντός επιστητού επιβεβαιώθηκε
µία παλαιότερα διατυπωµένη άποψή µου. Ποια είναι αυτή; Ότι
όσο µειώνονται τα ποσοστά της, όσο τα στελέχη και οι Βουλευτές τους θα ανεβάζουν τους τόνους σε µία πράξη πολιτικής επιβίωσης, έτσι θα απευθύνονται πλέον στο βαθύ τους ακροατήριο,
τους εµφυλιοπολεµικούς, τους αντιδεξιούς, τους επιδοµατούχους, τους κρατιστές. Έτσι όµως θα αποµακρύνονται πλήρως
από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Τελειώνοντας, επαναλαµβάνω τη στροφή από τους Χαιρετισµούς και χαίροµαι που η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων πήρε πλήρως υπ’ όψιν της το συγκεκριµένο στίχο: «Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα». Έκανε το εντελώς αντίθετο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σιµόπουλο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, κ. Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ας µην συνεχίσω τη θρησκευτική κατάνυξη.
Κύριε Πρόεδρε, είναι µεγάλο πλήγµα η διάλυση του ΟΑΕΔ, της
µόνης ασπίδας προστασίας ανέργων και εργαζοµένων. Ειδικά
σήµερα που οι νόµοι Μητσοτάκη - Χατζηδάκη µε την κατάργηση
του οκτάωρου, τις αυθαίρετες απολύσεις, την ανασφάλεια που
φέρνουν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις αφήνουν τους εργαζόµενους απροστάτευτους και αντιµέτωπους καθηµερινά µε το
φάσµα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, της νέας φτωχοποίησης. Εσείς είστε που τους υποσχεθήκατε καλές και πολλές δουλειές και καλές και γρήγορες συντάξεις µε το πάτηµα ενός
κουµπιού. Τρία χρόνια τώρα το κουµπί δεν πατήθηκε. Αντ’ αυτού
συσσωρεύσατε ένα πρωτοφανές νούµερο 376.000 τριακοσίων
εβδοµήντα έξι χιλιάδων εκκρεµών συνταξιοδοτικών παροχών κόστους 672 εκατοµµυρίων. Και έτσι, αφού τα κάνατε µούσκεµα,
αποφασίσατε να βάλετε τους ίδιους τους συνταξιούχους να υπολογίζουν τη σύνταξή τους µε δικηγορικά γραφεία, µε λογιστές,
πληρώνοντας παντού και µε µία τεράστια αγωνία αν τελικά αυτό
που δήλωσαν, ότι αυτή είναι η σύνταξή τους, είναι ή δεν είναι.
Γιατί στο τέλος βεβαίως κάθε βράδυ στον ύπνο τους θα βλέπουν
τον έλεγχο που θα τους ζητάει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Θα είναι πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ.
Γιατί διαλύετε τον ΟΑΕΔ; Γιατί αλλάζετε τον ρόλο του από
φορέα προστασίας και ενίσχυσης των ανέργων σε φορέα τιµωρητικό και διωκτικό των ανέργων; Διότι οι άνεργοι που διοικητικά
κατέγραψε ο ΟΑΕΔ, ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες, σας χάλασαν το αφήγηµα της δήθεν κατάρριψης της ανεργίας κατά 4,4
µονάδες –άκου, άκου- σε τρία χρόνια. Βεβαίως, το γεγονός ότι
ρίξαµε εµείς την ανεργία δέκα µονάδες σε τέσσερα χρόνια, δεν
µετράει.
Όµως φταίει ο ΟΑΕΔ γιατί η ΕΛΣΤΑΤ από την άλλη καταγράφει
ως εργαζόµενους και όσους έχουν τέσσερις ώρες απασχόλησης
τον µήνα. Εποµένως, πρέπει τώρα να εξαφανιστούν οι άνεργοι
που καταγράφει ο ΟΑΕΔ και µια και είναι ενοχλητικός να διαλυθεί. Τους καταγράφει, βέβαια, µε τα ευρωπαϊκά και εθνικά στάνταρ χρόνια τώρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Αν εξακολουθούν όµως να
υπάρχουν άνεργοι φταίνε οι ίδιοι γι’ αυτό. Μας το είπε το δόγµα
Πισσαρίδη, το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός το πρωί γιατί προφανώς είναι ακατάρτιστοι. Δεν είναι καταρτισµένοι. Γι’ αυτό δεν
βρίσκουν δουλειά. Και είναι και τεµπέληδες. Ενηµερώσατε τον
Πρωθυπουργό το πρωί ότι οι τεµπέληδες και αυτοί που ζουν µε
τα επιδόµατα της ανεργίας στους ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ανέργους είναι διακόσιες χιλιάδες; Αυτοί παίρνουν επίδοµα
ανεργίας. Όλοι οι άλλοι; Είναι ντροπή η αλλαγή του ονόµατος
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του ΟΑΕΔ, ενός µεγάλου ιστορικού οργανισµού, για να ξεχαστεί
ο ρόλος του και να γίνει µια απλή υπηρεσία του Υπουργείου µε
την πλειοψηφία του διοικητικού συµβουλίου που διορίζεται από
τον ίδιο τον Υπουργό. Είναι ντροπή και ο ίδιος ο τίτλος του νοµοσχεδίου: «Δουλειές Ξανά». Για όνοµα! Ποιον κοροϊδεύετε; Οι
δουλειές παράγονται από την ανάπτυξη -αυτά τα ξέρουν και οι
απλοί µαθητές όταν σπουδάζουν οικονοµικά- και από τις επενδύσεις τις οποίες βουλιάξατε αφού ψηφίσατε όλα τα αντιπεριβαλλοντικά και αντιοικολογικά νοµοσχέδια που έκαναν την
Ελλάδα πάλι ξέφραγο αµπέλι.
Γιατί διαλύετε τον ΟΑΕΔ; Για να βάλετε χέρι στα αποθεµατικά
του, 2,5 δισεκατοµµύρια περίπου, που άρχισαν ήδη να µειώνονται από πέρυσι αφού µειώσατε κατά 3,5% τις εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών.
Γιατί διαλύετε τον ΟΑΕΔ; Για να βάλετε χέρι στη µεγάλη ακίνητη περιουσία του πρώην ΟΕΚ και πρώην Εργατικής Εστίας. Τα
µεγάλα οικόπεδα του τέως ΟΕΚ αντί να δίνονται στους δήµους
για κοινωφελή έργα θα γίνονται real estate από ηµέτερους επιχειρηµατίες µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εδόθη στον Λάτση
και χρησιµοποιείται η γη του Ελληνικού. Και ισχυρίζεστε ότι θα
λύσετε το στεγαστικό πρόβληµα των νέων ζευγαριών, των νέων
ανθρώπων µε εκατό διαµερίσµατα -εβδοµήντα στην Αθήνα και
τριάντα στη Θεσσαλονίκη- που θα αναβαθµίζετε. Δεν θα πούµε
απλά «ποιον κοροϊδεύετε». Γνωρίζετε τουλάχιστον πόσες χιλιάδες νέοι και νέα ζευγάρια δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα
έξοδα µιας κατοικίας, ενός ενοικίου και ζουν µε τους γονείς τους;
Ένα νούµερο να ακούσουµε. Αυτό εµείς το έχουµε τουλάχιστον.
Εσείς δεν το ξέρετε;
Διαλύετε τον ΟΑΕΔ για να κάνετε δήθεν ψηφιακά όλα όσα
αφορούν τον άνεργο: καταγραφή, ατοµικό σχέδιο δράσης,
κάρτα ανεργίας κ.λπ.. Πρόκειται για νέα ψηφιακά καθρεφτάκια
προς ιθαγενείς. Όλα αυτά προϋπάρχουν και είναι άµεσα υλοποιήσιµα. Τους ανθρώπους χρειάζονται και τις κατάλληλες υποδοµές. Διαλύετε τον ΟΑΕΔ για να δηµιουργήσετε άλλο ένα όργανο
διοριζόµενο από τον Υπουργό, το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων,
ώστε οι ιδιώτες να βάλουν χέρι σε εξαιρετικές σχολές του ΟΑΕΔ
και στα σηµαντικότατα εργαστήριά του.
Κυρίως όµως διαλύετε τον ΟΑΕΔ, για να δηµιουργήσετε µια
υπηρεσία τροχονόµων που θα µοιράζει 1 δισεκατοµµύριο του Ταµείου Ανάκαµψης σε ηµέτερους για την κατάρτιση. Και βέβαια ο
λαός πια γνωρίζει ότι όταν λέτε εσείς κατάρτιση εννοείτε τα προγράµµατα «σκόιλ ελικίκου». Όµως εδώ αν σε αυτά τα προγράµµατα ο άνεργος αποτύχει βγαίνει από το µητρώο των ανέργων
για έξι µήνες. Καταργείτε βέβαια το ΕΙΕΑΔ που είχε αναπτύξει
ψηφιακά τον µηχανισµό διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας.
Καταργείτε, δηλαδή έναν ερευνητικό επιστηµονικό οργανισµό
για να δηµιουργήσετε δήθεν ένα think tank παρά τον Υπουργό.
Θα τελειώσω µε τους βρεφονηπιακούς σταθµούς στις επιχειρήσεις. Πληρώνετε αδρά για να δηµιουργήσετε σε βιοµηχανικές
ζώνες βρεφονηπιακούς σταθµούς από το Ταµείο Ανάκαµψης, δηλαδή, πολύ ακριβότερα απ’ ό,τι πληρώσαµε εµείς για να ιδρυθούν δηµοτικοί βρεφονηπιακοί σταθµοί. Όπως ξέρετε είναι
παράνοµοι και απαγορεύονται.
Παρέχεται φύλαξη βρεφών που στοιχίζει διπλάσια από τους
οργανωµένους και έχουν, αντίθετα, το µισό προσωπικό απ’ ό,τι
ο νόµος ορίζει για τους κανονικούς βρεφικούς σταθµούς.
Το νοµοσχέδιο το καταψηφίζουµε. Ο ΟΑΕΔ δεν θα γίνει παρελθόν. Πολύ σύντοµα µια προοδευτική κυβέρνηση µε κορµό το
ΣΥΡΙΖΑ θα τον ενισχύσει και θα τον αναπτύξει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για την συνέπεια στο χρόνο.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Διονύσιος Ακτύπης.
Ορίστε, κύριε Ακτύπη, έχετε το λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα είναι ένα νοµοσχέδιο µε άκρως θετικό πρόσηµο, µέσω
του οποίου επιδιώκεται η διασφάλιση πολλών και καλών θέσεων
εργασίας, κυρίως δε για τους µακροχρόνια ανέργους. «Δουλειές
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ξανά», λοιπόν, σύµφωνα και µε τον εύστοχο τίτλο του παρόντος
σχεδίου νόµου.
Δεν είναι τυχαίο πως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στοχεύει πάντα, όπως και τώρα µε το νέο αυτό σχέδιο νόµου, σε προοδευτικές πολιτικές. Αυτήν τη φορά, δε, µεταξύ άλλων επιδιώκει την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, την
ενίσχυση της απασχόλησης µέσα από νέα εργαλεία και την αναβάθµιση του συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης.
Πρόκειται για ένα άκρως µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο εµβληµατικής σηµασίας, το οποίο εναρµονίζεται πλήρως µε όσα
ισχύουν και εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια στα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά κράτη. Άλλωστε, πρωταρχική στόχευση του παρόντος δεν είναι άλλη από την ουσιαστική στήριξη των ανέργων.
Δευτερευόντως, το νοµοσχέδιο αυτό στοχεύει στην αντιµετώπιση διαφόρων φαινοµένων κατάχρησης, τα οποία έχουν εντοπιστεί, ώστε τα επιδόµατα και οι παροχές να κατευθύνονται σε
αυτούς που τα έχουν αληθινά ανάγκη.
Τέλος, τρίτος και κεφαλαιώδους σηµασίας στόχος αυτού του
νοµοσχεδίου, σχετίζεται µε τα θέµατα της κατάρτισης των ανέργων. Αξίζει, δε, να σηµειωθεί πως για την κατάρτιση, πράγµατι,
θα υπάρχουν αυξηµένα κονδύλια σε απόλυτη σύµπλευση µε τις
επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως, λοιπόν, σε ό,τι
αφορά στην κατάρτιση, επιδιώκουµε αυτή να είναι ένα εξαιρετικά
και εν τοις πράγµασι χρήσιµο εργαλείο, µέσω του οποίου θα διασφαλίζεται µε τον πλέον ουσιαστικό και σύγχρονο τρόπο η ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, ιδίως της Αξιωµατικής,
για µία ακόµα φορά διαµορφώνεται µια κριτική παραληρηµατικού χαρακτήρα άνευ ουσίας. Λέτε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ -αλλά και
άλλοι- πως το παρόν σχέδιο νόµου τιµωρεί τους ανέργους. Πώς,
όµως, τους τιµωρεί; Επειδή καθιερώνει για πρώτη φορά το επίδοµα εργασίας; Επειδή για πρώτη φορά από εδώ και πέρα ένας
άνεργος, ο οποίος θα προσλαµβάνεται σε µια επιχείρηση, θα
παίρνει το 50% του επιδόµατος ανεργίας; Επειδή, πλέον, δίνουµε
ένα µπόνους, µία ενίσχυση της τάξης των 300 ευρώ στους µακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε ετών για να συντάξουν ένα
ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, µέσω του οποίου παρεµπιπτόντως οι άνεργοι θα επανασυνδεθούν µε τον οργανισµό, θα µιλήσουν µε τους εργασιακούς συµβούλους και θα κάνουν µια
καινούργια αρχή στις σχέσεις τους µε τη δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης;
Τιµωρία, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
δεν είναι τα όσα κάνουµε για τους ανέργους, που στόχο έχουν
να τους επανεντάξουν στην αγορά εργασίας και να τους καταστήσουν πιο παραγωγικούς, πιο καταρτισµένους, πιο χρήσιµους,
κάτι που είµαι βέβαιος πως και οι ίδιοι από µόνοι τους το αποζητούν. Τιµωρητικός ήταν ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ αντιµετώπισε τη
µεσαία τάξη, που εξόντωσε το πιο παραγωγικό κοµµάτι της κοινωνίας µας και νάρκωσε µε επιδόµατα έναν µεγάλο αριθµό συµπολιτών µας, βυθίζοντάς τους στην αδράνεια και την
οκνηρότητα.
Αντίθετα, η Νέα Δηµοκρατία, ιδίως, µε το σηµερινό σχέδιο
νόµου επιδιώκει τη µετάβαση από την παθητική, επιδοµατική πολιτική στην ενεργητική, ενθαρρύνοντας συγχρόνως όσους αναζητούν εργασία να καταρτίζονται, να επιµορφώνονται και κατ’
επέκταση να βελτιώνονται. Επιδιώκει να ωθήσει τους ανέργους
στη δραστηριοποίηση και όχι στην εξάρτηση από τα επιδόµατα.
Παράλληλα, αντιµετωπίζει τα φαινόµενα κατάχρησης, εξαπάτησης ή απάτης που έχουν εντοπιστεί να συνδέονται µε την ιδιότητα του εγγεγραµµένου ανέργου στα µητρώα του ΟΑΕΔ και τις
παροχές και τα ωφελήµατα που τις συνοδεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ρίξουµε µια µατιά στους
αριθµούς για να διαπιστώσουµε ποια είναι πραγµατικά η πρόοδος, που έχει επιτύχει η Κυβέρνηση αυτή στο κοµµάτι της αντι-
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µετώπισης της ανεργίας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις επίσηµες µετρήσεις ο, δήθεν, προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ µας παρέδωσε την ανεργία στο 17,2% το 2019 και η ανεργία έχει περιοριστεί αυτή την
ώρα, σύµφωνα µε την EUROSTAT, στο 11,9%. Οι προβλέψεις
ήταν πολύ χειρότερες όταν ξεκινούσε η πανδηµία. Δεν νοµίζω
ότι χωράει αµφιβολία πως υπήρξε βεβαιωµένη και σηµαντική µείωση της ανεργίας.
Η Κυβέρνηση δέχεται κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική πολιτική που εφαρµόζει, την ίδια στιγµή που αποδεδειγµένα
και µε στοιχεία, που έχει προσκοµίσει ο ίδιος ο Υπουργός, έχει
τριπλασιάσει τους ρυθµούς µε τους οποίους τρέχουν τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ. Εποµένως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
καλά θα κάνει να αποδεχθεί ότι στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία, που για κάποιο λόγο ανέκαθεν διεκδικούσε, εξ ορισµού και εκ των προτέρων. Διότι το µόνο
το οποίο καταφέρνετε, ασκώντας µια τόσο ανερµάτιστη και
δίχως έρεισµα αντιπολιτευτική κριτική, είναι να αποδεικνύετε πως
άγεστε και φέρεστε από την πολιτική σας αλαζονεία, ενώ παράλληλα είστε παντελώς αποκοµµένοι από την κοινωνική πραγµατικότητα.
Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στις εξαιρετικά σηµαντικές διατάξεις για την επιτάχυνση της απονοµής των
συντάξεων. Οι συντάξεις fast track από τη µια πλευρά, οι συντάξεις εµπιστοσύνης από την άλλη πλευρά, συνιστούν τις δύο
όψεις µιας ουσιαστικής λύσης στο πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων, ένα πρόβληµα το οποίο η Κυβέρνηση αυτή έχει δεσµευτεί να λύσει τώρα και προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση µε
έναν τρόπο αποφασιστικό και δίκαιο απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Έτσι, πλέον, καθιερώνεται προθεσµία τριών µηνών για την
έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά µε την έκδοση της
κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσµία έξι µηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, µε αφετηρία την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό, δε, να αναφέρουµε την πρόοδο
που ήδη έχει επιτευχθεί στον τοµέα της απονοµής συντάξεων
µέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως
από εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες αποφάσεις για κύριες συντάξεις
το 2019 φτάσαµε στις διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες αποφάσεις το 2021, αύξηση 83% και είναι βέβαιο ότι όλα τα µέτρα
τα οποία πήρε στο παρελθόν η Κυβέρνηση, σε συνδυασµό µε
αυτά που παίρνει τώρα, θα αποδώσουν και µάλιστα στους αµέσως επόµενους µήνες, κλείνοντας οριστικά το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά
µια ριζική µεταρρύθµιση της πολιτικής για την απασχόληση, ενώ
επιδιώκει τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και του συστήµατος κατάρτισης. Φρονώ
πως είναι χρέος µας να το στηρίξουµε, διότι είναι ένα νοµοθέτηµα εξαιρετικά χρήσιµο, το οποίο θα φέρει πραγµατικά σηµαντικές και µε θετικό πρόσηµο αλλαγές για το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κ. Ακτύπη.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι θέλετε, κύριε συνάδελφε;
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Επί της διαδικασίας, µόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Καταθέτουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για
µια σειρά από συγκεκριµένα άρθρα, καθώς και για µία εκ των
τροπολογιών.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας της Νέας Δηµοκρατίας,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζηκαλάγιας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια ανέβηκε το διαθέσιµο εισόδηµα
του πολίτη, κυρίως, µε τη µείωση φόρων και εισφορών που κάναµε, αλλά και µε την έστω µικρή αύξηση των µισθών τα τελευταία χρόνια.
Το σηµαντικότερο, όµως, επίτευγµα είναι η σηµαντική µείωση
της ανεργίας κατά 5,3 µονάδες από το 17,2% στο 11,9%.
Αυξήσαµε την επιδότηση στην πρόσληψη των ανέργων. Κάναµε το πρώτο ένσηµο για τη νέα γενιά σαν κίνητρο για την εργασία. Καλύψαµε τις ασφαλιστικές εισφορές πάνω από πενήντα
χιλιάδων επιχειρήσεων και την 1η Μαΐου θα γίνει µια σηµαντική
αύξηση του κατώτατου µισθού. Στόχος µας πάντοτε αποτελεί η
δηµιουργία νέων και καλών δουλειών.
Το νοµοσχέδιο έχει κάποιες βασικές ριζικές µεταρρυθµιστικές
αλλαγές και δεν είναι µόνο η αλλαγή του τίτλου από ΟΑΕΔ σε
Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Θέλουµε να τον µετατρέψουµε από παγίδα µακροχρόνιας ανεργίας, σε εργαλείο επανένταξης στην αγορά εργασίας, να µην µένει µόνο στην άσκηση
επιδοµατικής πολιτικής, αλλά κυρίως να αποτελέσει φορέα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Αυξάνουµε τα επιδόµατα στους πραγµατικούς ανέργους. Θέλουµε να βάλουµε νέα κριτήρια στα κέντρα διά βίου µάθησης,
έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα όπλο και για τους άνεργους και
για τους εργαζόµενους. Θέλουµε να εκσυγχρονίσουµε τη στεγαστική πολιτική, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε στέγαση σε χιλιάδες πολίτες και κυρίως στους νέους µας. Δηµιουργούµε από 1η
Ιανουαρίου του 2023 τον ειδικό λογαριασµό επαγγελµατικής κατάρτισης, όπου συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και το 50% των
εσόδων διατίθεται για επαγγελµατική κατάρτιση και σε ερευνητικά κέντρα. Δηµιουργούµε νέα εργαλεία για τους ανέργους.
Πολύ σηµαντικό το ότι θέλουµε τους ανέργους να τους στρέψουµε στη δουλειά, στην εργασία. Γι’ αυτό και εκτός από το
µισθό τους θα παίρνουν το 50% του επιδόµατος ανεργίας. Φτιάχνουµε ψηφιακό µητρώο των ανέργων.
Η εισαγωγή µετά το πρώτο δωδεκάµηνο θα γίνεται µε εισοδηµατικά κριτήρια και όχι µε περιουσιακά κριτήρια για να διατηρήσουν τις παροχές. Χωρίς όµως εισοδηµατικά κριτήρια θα
συνεχίσουν να υπάρχουν τα επιδόµατα ανεργίας, τα επιδόµατα
µακροχρόνιων ανέργων και τα βοηθήµατα στους αυτοτελώς
απασχολούµενους. Ούτε επηρεάζονται το κοινωνικό οικογενειακό τιµολόγιο, η µείωση του ΕΝΦΙΑ και τα επιδόµατα της θέρµανσης.
Αντιµετωπίζουµε αυτά τα χρόνια φαινόµενα, όπως το να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γραµµένοι είκοσι χρόνια στον ΟΑΕΔ,
ενώ έχουν πολύ υψηλά εισοδήµατα ή βλέπουµε ότι διαµένουν σε
ακριβές περιοχές. Έτσι έχουµε τον εξωφρενικό αριθµό του ενός
εκατοµµυρίου εγγεγραµµένων στον ΟΑΕΔ. Πολλές φορές βλέπουµε αρκετούς ανθρώπους να µη παίρνουν ούτε επίδοµα ανεργίας ούτε να έχουν εισοδήµατα και λες «τι γίνεται». Άρα σίγουρα
υπάρχει µαύρη εργασία που δεν πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται.
Αυτό το κάνουν για να διατηρήσουν τις κοινωνικές παροχές, όπως
είναι η µοριοδότηση, ο κοινωνικός τουρισµός και άλλα.
Στόχος µας είναι να παίρνουν περισσότερα επιδόµατα και περισσότερες παροχές αυτοί που τα έχουν πραγµατικά µεγάλη
ανάγκη. Εργαλεία προς αυτό είναι ότι αν κάποιος αρνηθεί τρεις
φορές την εργασία που του προτείνεται, δύο χρόνια διαγράφεται
από το µητρώο. Διαγράφεται έξι µήνες από το µητρώο, µαζί µε
διακοπή του επιδόµατος ανεργίας αν κάποιος αρνηθεί να συµµετέχει στην κατάρτιση.
Δηµιουργούµε ψηφιακά εργαλεία, όπως την ψηφιακή κάρτα
στη δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης. Για το ψηφιακό µητρώο,
προκειµένου κάποιος να εξασφαλίζει τα επιδόµατα και τις παροχές, πρέπει να έχει εγγραφεί και παραµονή στο µητρώο. Φτιάχνουµε ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης, έτσι ώστε µακροχρόνια
άνεργοι πάνω από πέντε χρόνια για ενεργή αναζήτηση εργασίας
θα παίρνουν 300 ευρώ µπόνους.
Η κατάρτιση θέλουµε να αποτελέσει βασικό αντίδοτο στην
ανεργία, γιατί το 72% των εργοδοτών µας λέει ότι δεν µπορούν
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να καλύψουν θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης δεξιοτήτων. Η κατάρτιση πρέπει να είναι αξιόπιστη και στους παρόχους και αποτελεσµατική στους ανέργους και στους εργαζόµενους.
Η αξιολόγηση των παρόχων θα είναι αυστηρή. Θα πρέπει να
πληρούν τρία από τα κάτωθι πέντε κριτήρια. Το 50% των ανέργων σε έναν χρόνο να βρει δουλειά ή το 90% των εργαζοµένων
να διατηρήσει τη δουλειά µετά από ένα χρόνο, η αξιολόγηση να
είναι θετική στο 75% των καταρτιζοµένων και επίσης θετική στο
75% των εργοδοτών και το 80% των καταβληθέντων να περαιώσει την παρακολούθηση. Η αµοιβή του παρόχου θα είναι κάτω
από το 40% αν δεν ολοκληρώσει την παρακολούθηση ο ωφελούµενος και θα είναι κάτω από 70% εάν δεν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
Συστήνουµε µητρώο επιλέξιµων παρόχων, ιδρύσουµε ψηφιακή
πύλη για δεξιότητες, µε ένα κλικ να υπάρχει όλη η λίστα των κριτηρίων. Θεσπίζουµε ατοµικό λογαριασµό δεξιοτήτων. Συστήνουµε εθνικό συµβούλιο δεξιοτήτων έτσι ώστε να υπάρχει
διασύνδεση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού µε την
αγορά εργασίας. Αναβαθµίζουµε τον µηχανισµό διάγνωσης
αναγκών της αγοράς. Είναι πολύ σηµαντικό ότι πιλοτικά εκατόν
είκοσι επιχειρήσεις θα δηµιουργήσουν χώρους φύλαξης βρεφών, για δύο χρόνια θα έχουν βρεφοκόµους, µε την υποχρέωση
να τους διατηρήσουν για άλλα δύο χρόνια.
Διασφαλίζουµε τη συνέχιση των ΚΔΑΠ ΜΕΑ και των κέντρων
διηµέρευσης ηµερήσιας φροντίδας και φτιάχνουµε πιο αυστηρές
δικλείδες ασφαλείας για την πρόσληψη και διατήρηση του προσωπικού.
Και, τέλος, όσον αφορά την τροπολογία, αυτή που γίνεται
πολύ µεγάλη συζήτηση που είναι πολύ ουσιαστική, δεν είναι µόνο
ότι µεριµνούµε για τη γρήγορη διαδικασία απονοµής συντάξεων
στις νέες αιτήσεις, δεν είναι µόνον ότι για τις παλιές εκκρεµούσες συντάξεις δείχνουµε εµπιστοσύνη στον πολίτη. Κυρίως, αναγνωρίζουµε ότι τόσα χρόνια οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν µε το να
καθυστερούν τόσο πολύ καιρό να πάρουν αυτό που δικαιούνται,
τη σύνταξή τους και τους ζητούµε συγνώµη γι’ αυτό.
Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι άλλο ένα ισχυρό µεταρρυθµιστικό όπλο στην ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ. Πάνος Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Προκαταρκτικά, επειδή ανεβαίνουν διάφοροι Βουλευτές της
κυβερνητικής πλειοψηφίας και επαναλαµβάνουν ότι παρέλαβαν
από τον ΣΥΡΙΖΑ την ανεργία στο 17%, προφανώς ήταν στο non
paper και το επαναλαµβάνετε. Οι πιο έµπειροι δεν το χρησιµοποίησαν. Σηµειώστε στο non paper που σας µοίρασαν για να
είναι πιο πλήρες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρέδωσε στο 17% την ανεργία, αλλά την παρέλαβε το Γενάρη του 2015 από εσάς στο 27%
και κατέβασε την ανεργία δέκα ολόκληρες µονάδες εν µέσω µνηµονίων, εν µέσω δόσεων, εν µέσω αξιολογήσεων. Υπάρχουν και
άλλα τέτοια, αλλά θα πρέπει να µη µιλήσω για το νοµοσχέδιο
αυτό καθ’ αυτό για να σας απαριθµήσω τι επιχειρήµατα ακούγονται εδώ πέρα -είναι βέβαιο ότι λέτε ψέµατα-, τα οποία είναι
λανθασµένα.
Πολλές και καλές δουλειές, λέγατε πριν τις εκλογές, για να
πάρετε την κυβέρνηση. Ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες τετρακόσιοι σαράντα ένας είναι οι άνεργοι σήµερα. Αυτό το νέο νοµοσχέδιο, λοιπόν, για τον ΟΑΕΔ µε τίτλο «Δουλειές Ξανά», τι
ειρωνικό, που φέρνετε σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή ενσωµατώνει τη βασική παραδοχή της έκθεσης Πισσαρίδη, σύµφωνα
µε την οποία οι άνεργοι είναι πιθανότερο να µη διαθέτουν δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε την
αντίληψη αυτή, ο άνεργος καθίσταται µονοµερώς υπεύθυνος,
γιατί δεν φρόντισε να αναπτύξει κατάλληλες, για την αγορά εργασίας, δεξιότητες.
Παρουσιάζει λοιπόν, η Κυβέρνηση µια εικονική πραγµατικό-
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τητα. Εµφανίζεται να διάγει µια περίοδο ευηµερίας -µόνο η Κυβέρνηση το αισθάνεται και το καταλαβαίνει αυτό-, ανάπτυξης.
Περιγράφετε σαν να είναι η «SILICON VALLEY» της Ευρώπης
όπου οι θέσεις εργασίας προσφέρονται απλόχερα στους τεµπέληδες και αδέξιους άνεργους. Έτσι τους αποκαλείτε και είναι
ντροπή! «Τεµπέληδες» και «αδέξιοι» που δεν έχουν κατάλληλες
δυνατότητες για να καλύψουν τις θέσεις. Όλα αυτά στη χώρα
που έχει κυριευθεί από καταχραστές ανέργους βορείων προαστίων που λυµαίνονται το δηµόσιο χρήµα.
Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση αποφασίζει να πατάξει τους απατεώνες µε τιµωρητικού χαρακτήρα διατάξεις που τους αποστερούν βοηθήµατα και ωφελήµατα του ΟΑΕΔ. Το νέο νοµοσχέδιο
εισάγει εισοδηµατικά κριτήρια για τη διατήρηση σειράς βοηθηµάτων, παροχών κ.λπ., που προβλέπονται για τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.
Η Κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα επικοινωνιακό τέχνασµα στα
όρια του κοινωνικού αυτοµατισµού. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψουµε ότι το πρόβληµα είναι αυτοί µε τα εισοδήµατα των
200.000-250.000 ευρώ ετησίως που περιµένουν στην ουρά για
δωρεάν µετακίνηση µε τα λεωφορεία ή περιµένουν κουπόνια για
τον κοινωνικό τουρισµό, όπως ισχυρίζεται ο κ. Χατζηδάκης. Πόση
οικονοµία να κάνει κανένας από τα επιδόµατα για να µαζέψει
250.000 τον χρόνο;
Αυτό που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση, λοιπόν, είναι να εξοικονοµήσει πόρους γιατί έχει να τους διοχετεύσει αλλού -υπάρχει
αυτή η βιοµηχανία των απευθείας αναθέσεων και ένα σωρό άλλακαι να εκκαθαρίσει το Μητρώο των Ανέργων που είναι διπλό. Ο
ΟΑΕΔ για τον Φεβρουάριο του 2022 εντοπίζει ένα εκατοµµύριο
εκατό χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα ένας ανέργους, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ την ίδια περίοδο καταγράφει µόλις πεντακόσιες ογδόντα
εφτά χιλιάδες. Έχουµε µια τεράστια απόκλιση, πεντακοσίων και
πλέον χιλιάδων. Για παράδειγµα η ΕΛΣΤΑΤ θεωρεί εργαζόµενο,
και όχι άνεργο, όποιον εργάζεται έστω και µία ώρα την εβδοµάδα. Δηλαδή, µε τέσσερις ώρες δουλειά τον µήνα ένας εργαζόµενος δεν καταγράφεται στα µητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργος.
Παιχνίδι επίσης γίνεται και µε τους αναζητούντες εργασία των
οποίων, βεβαίως, η πρόθεση δεν καταγράφεται µε ακρίβεια,
καθώς υπάρχει έντονη µεταβλητικότητα. Σύµφωνα πάντως µε
τον κανονισµό ως άνεργοι θα έπρεπε να θεωρούνται άτοµα ηλικίας δεκαπέντε µέχρι εβδοµήντα τεσσάρων χρόνων τα οποία δεν
έχουν εργασία, ήταν διαθέσιµα στην αγορά εργασίας και αναζητούσαν ενεργή απασχόληση. Τα επιπλέον κριτήρια που έχουν
τεθεί µε µεταγενέστερα νοµοθετήµατα, όπως παραδείγµατος
χάρη να µη λαµβάνουν σύνταξη, ελέγχεται αν είναι σύµφωνα µε
το πνεύµα του ευρωπαϊκού κανονισµού, ειδικά µε τη φτώχεια που
αντιµετωπίζουν αντίστοιχες κοινωνικές οµάδες στη χώρα.
Εισάγει κόφτες, λοιπόν, και εµποδίζει τη λήψη επιδοµάτων του
ΟΑΕΔ. Για τους πραγµατικά αναζητούντες εργασία ενδιαφέρεστε, έτσι ειπώθηκε προηγουµένως εδώ. Πραγµατικά δηλαδή
υπάρχουν κάποιοι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία πραγµατικά και δεν τους ενδιαφέρει.
Προβλέπεται διαγραφή, λοιπόν, από το Μητρώο Ανέργων για
δυο χρόνια και διακοπή του επιδόµατος ανεργίας µετά από τρεις
αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, όπως επίσης διαγραφή
από το µητρώο για έξι µήνες και διακοπή του επιδόµατος ανεργίας
για άρνηση συµµετοχής στη δράση κατάρτισης. Οι νέοι κόφτες,
πέρα από την προφανή αποψίλωση του µητρώου, διατηρούν επιπλέον µια παράδοξη κατάσταση. Πρόσφατα άνεργος δέχθηκε
κρούση από τον ΟΑΕΔ για εργασία από τη Μεγαλόπολη στην Καλαµάτα. Δεν είναι πολύ µεγάλη η απόσταση, όµως, αυτός έπρεπε
να κάνει εκατόν είκοσι χιλιόµετρα την ηµέρα, µε τη βενζίνη που
έχει φτάσει στα ύψη, µε τη φθορά του οχήµατος ή µε το ενοίκιο
αν µετακόµιζε στην Καλαµάτα. Πώς είναι δυνατόν να δεχθεί αυτός
ο άνθρωπος την εργασία; Δεν την δέχεται και υφίσταται όλα αυτά
τα οποία ανέφερα προηγουµένως.
Η υποχρεωτική κατάρτιση των ανέργων, που ήταν ανέκαθεν
προαιρετική, οδηγεί σε µια βιοµηχανία κατάρτισης, µε τον ΟΑΕΔ
να γίνεται τροχονόµος προγραµµάτων κυρίως ιδιωτικών κέντρων, πρώην ΚΕΚ κ.λπ., όπως το «σκόιλ ελικίκου». Ξέρετε, έχετε
εµπειρία.
Την ίδια ώρα, διορίζει νέα golden boys -εδώ είµαστε στο στοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χείο σας- διοικητές, υποδιοικητές, ειδικούς συµβούλους, µετακλητούς σε δηµόσιες θέσεις µε παχυλούς µισθούς και στήνει ένα
νέο πάρτι δισεκατοµµυρίων που σχετίζεται µε την επαγγελµατική
κατάρτιση.
Ένα είναι πάντως σίγουρο, η Κυβέρνηση που αρνείται να αυξήσει τους µισθούς, που διέλυσε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που απορρύθµισε το προστατευτικό πλαίσιο της
εργατικής νοµοθεσίας και απελευθέρωσε τις απολύσεις, που
αποδιοργάνωσε την επιθεώρηση εργασίας, που µείωσε κατά 1
δισεκατοµµύριο τα έσοδα του ΟΑΕΔ µειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν δικαιούται να µιλά για «δουλειές ξανά». Τι ειρωνεία!
Μαζί µε αυτά βέβαια και το σύντοµο ανέκδοτο που ακούει στο
όνοµα «συντάξεις εµπιστοσύνης» µε την τροπολογία που προσπαθεί να κρύψει τις εκκρεµείς συντάξεις που είναι τριακόσιες
ογδόντα χιλιάδες. Και κάτι ακόµα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τετρακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, παρέδωσε εκατό χιλιάδες.
Πού έχετε πάει εσείς το νούµερο; Στις τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες. Συγχαρητήρια.
Δεν είναι ένα νοµοσχέδιο που φροντίζει για δουλειές ξανά.
Είναι ένα νοµοσχέδιο -λυπάµαι- το οποίο κρυσταλλώνεται µε δύο
λέξεις: «Δούλεµα ξανά».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σκουρολιάκο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπαραλιάκος, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: «Δουλειές Ξανά», όσο κι αν δεν σας αρέσει, κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση µεταρρυθµίζει εκ βάθρων
το πλαίσιο για την απασχόληση και τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Ήταν προεκλογική µας δέσµευση οι πολλές και καλοπληρωµένες δουλειές για όλους και το κάνουµε πράξη σε κάθε
ευκαιρία.
Επιπροσθέτως, αναβαθµίζονται οι δυνατότητες του συστήµατος κατάρτισης προκειµένου να εναρµονιστεί µε όσα ήδη εφαρµόζονται στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη εδώ και πολλά
χρόνια. Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι να δοθεί πραγµατική βοήθεια στους µακροχρόνια άνεργους συµπολίτες µας µε νέα ψηφιακά εργαλεία που θα επιβραβεύσουν όσους αναζητούν ενεργά
εργασία, να αντιµετωπιστούν φαινόµενα κατάχρησης που έχουν
εντοπιστεί, ώστε τα επιδόµατα να παρέχονται στους πραγµατικά
αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας καλύπτοντας πραγµατικές
τους ανάγκες. Τέλος, να αξιοποιούνται µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο οι εισφορές των Ελλήνων φορολογουµένων για
τα επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, αφού στη χώρα µας
αποδεδειγµένα το πρόβληµα στον τοµέα των δεξιοτήτων είναι
υπαρκτό.
Η τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από τον Ευρωπαϊκό Δείκτη
Δεξιοτήτων του 2022 που δηµοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο κατατάσσει τη χώρα µας στην τέταρτη θέση από το τέλος ως προς
την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΟΑΕΔ σήµερα αναδιοργανώνεται, εκσυγχρονίζεται και περνά στη νέα εποχή του µε την πάγια
πλέον τακτική της ψηφιακής αναβάθµισης που καταπολεµά την
τροχοπέδη της γραφειοκρατίας και φέρνει το κράτος πιο κοντά
στον πολίτη κάνοντας την εξυπηρέτησή του άµεση και εύκολη.
Για τον λόγο αυτό εισάγονται µια σειρά νέων ψηφιακών εργαλείων όπως είναι η ψηφιακή κάρτα της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, δηλαδή όπως πλέον ονοµάζεται ο ΟΑΕΔ, η
οποία θα διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία στις συναλλαγές
του, βεβαιώνοντας αυτόµατα την ιδιότητά του και τα δικαιώµατα
που απορρέουν από αυτήν, όπως το αν ο αναζητών εργασία είναι
δικαιούχος των βοηθηµάτων και παροχών που προβλέπονται σε
κάθε περίπτωση.
Τα παραπάνω ψηφιακά εργαλεία, τα οποία διασυνδέονται µε-
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ταξύ τους, θα περιλαµβάνουν και τις ανάγκες κατάρτισης του
υποψήφιου εργαζόµενου διευκολύνοντας έτσι την εύρεση εργασίας µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Με επίκεντρο τους νέους και αυτό το νοµοσχέδιο εισάγει προβλέψεις για µια ευρεία και αναβαθµισµένη στεγαστική πολιτική.
Επεκτείνονται οι αρµοδιότητες της ΔΥΠΑ, ώστε να µπορεί να
ασχοληθεί µε τις στεγαστικές ανάγκες των νέων µέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραµµάτων,
ενώ προβλέπεται µεταξύ άλλων η εκµίσθωση ακινήτων, η ανοικοδόµηση µε δαπάνες του µισθωτή και η δυνατότητα αγοράς
ακινήτων από τη σύµπραξη µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Στόχος µας είναι η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην ΟΕΚ, αλλά και η ανάπτυξη µιας πολιτικής που
θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόµενους και ιδιαίτερα για τους νέους µας. Το επόµενο στάδιο της µεταρρύθµισης
αποτυπώνει τη φιλελεύθερη προσέγγιση αυτής της Κυβέρνησης,
η οποία αποµακρύνεται από τη στείρα λογική των επιδοµάτων
εξαρτήσεων. Σε αυτήν τη λογική, λοιπόν, από την ΔΥΠΑ θα επιδοτείται πλέον η εργασία και όχι η ανεργία. Ειδικότερα προβλέπεται, ότι όσοι βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο καταβολής
του επιδόµατος ανεργίας θα συνεχίσουν να επιδοτούνται µε το
50% του επιδόµατος µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης
της περιόδου καταβολής του.
Δεν νοείται σε περιοχές µε τόσα συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
όπως η Πιερία, τα οποία ευνοούν την εύρεση εργασίας ιδίως τη
θερινή περίοδο η ροή νέων εργαζόµενων να γίνεται µε το σταγονόµετρο. Αυτό θα αλλάξει. Θα δώσουµε τα κίνητρα και θα επιβραβεύσουµε την επιθυµία για προκοπή. Οι λογικές της ήσσονος
προσπάθειας δεν θα επιδοτούνται ούτε θα επιβραβεύονται. Αλλάζουµε το αξιακό πρότυπο στην κοινωνία, αυτό που πηγάζει ήδη
βαθιά από την ψυχή του Έλληνα να αγωνίζεται και να προκόβει
στον εργασιακό του βίο αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωµα µέσω της δουλειάς του. Έτσι µπορούµε ως πολιτεία να επιδοτήσουµε τους πραγµατικά άνεργους, αφού εισάγεται και η
πρόβλεψη για την περίπτωση που υπάρξουν τρεις αρνήσεις σε
προσφορά ακατάλληλων θέσεων εργασίας ή άρνηση συµµετοχής σε δράση κατάρτισης να ενεργοποιείται η διαγραφή από το
µητρώο ανέργων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η παραπάνω πρόβλεψη έχει ως µοναδικό γνώµονα τη δικαιοσύνη και την
απόδοση στοχευµένης και καλύτερης στήριξης σε όσους το
έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Στον τελευταίο άξονα του νοµοσχεδίου δίνεται έµφαση στην
ποιοτική κατάρτιση του ανέργου. Η κατάρτιση θα αποτελεί και
την προσωπική του ταυτότητα στην αγορά εργασίας, αφού θεσπίζεται ο ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο όπου θα καταγράφονται οι καταρτίσεις και πιστοποιήσεις
που θα λαµβάνει ο δικαιούχος και καταρτιζόµενος και µε αυτόν
τον τρόπο θα χορηγούνται και οι αντίστοιχες πληροφορίες σε
δυνητικούς εργοδότες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κλείσω την εισήγησή µου
θέλω να σταθώ στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου που γίνονται
σαφή βήµατα προς τη βελτίωση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας µας. Θεσπίζεται η υλοποίηση του πλαισίου της
δράσης «Δηµιουργίας χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων». Μέσω αυτού χρηµατοδοτούνται σε πρώτη φάση εκατόν
είκοσι επιχειρήσεις για τη δηµιουργία και τον εξοπλισµό των
χώρων φύλαξης βρεφών ηλικίας από έξι µηνών έως δυόµισι ετών
εντός των εγκαταστάσεων όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους.
Στηρίζουµε έτσι την εργαζόµενη µητέρα που τόσο δοκιµάζεται,
ώστε να διεκδικήσει ίση και ενεργή συµµετοχή στην αγορά εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αρχαίος ιστορικός και φιλόσοφος Ξενοφών µας δίδαξε ότι «το µεν εργάζεσθαι αγαθόν, το
δε αργείν κακόν». Το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει τη φιλελεύθερη
πολιτική µας, δίνει σε περισσότερους την ευκαιρία να εργαστούν,
ενώ φροντίζει και για την κατάρτιση και τις δεξιότητές τους, αλλά
κυρίως διακρίνει µεταξύ άλλων τους άνεργους από τους άεργους δηµιουργώντας έτσι και τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό
χώρο για να επιδοτηθούν όσοι έχουν πραγµατικά ανάγκη. Είναι
µια σηµαντική τοµή στον τρόπο λειτουργίας του µέχρι σήµερα
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ΟΑΕΔ που βελτιώνει σηµαντικά το σύνολο των παρεχόµενων
υπηρεσιών του, αφουγκράζεται την κοινωνία και στέκεται δίπλα
στους νέους γονείς αγκαλιάζοντας την ελληνική οικογένεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπαραλιάκο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Γιώργος Κωτσός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αναµφίβολα βιώνουµε µια πολύ δύσκολη περίοδο, µια πολύ δύσκολη
εποχή. Δοκιµάζονται οι αντοχές της κοινωνίας µας, δοκιµάζονται
οι αντοχές των συµπολιτών µας. Και είναι αλήθεια ότι απαιτείται
σε αυτήν εδώ την πολύ δύσκολη περίοδο η Κυβέρνησή µας, αλλά
και εσείς να σταθούµε µε υπευθυνότητα, µε σοβαρότητα και µε
ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους συµπολίτες
µας.
Και ξέρετε οι συµπολίτες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες περιµένουν λύσεις, απαντήσεις στα προβλήµατά τους. Δεν περιµένουν
λεξιλαγνεία ούτε άκρατη αντιπολιτευτική διάθεση ούτε µικροπολιτικές ούτε δηµιουργία εντυπώσεων. Πρώτοι εµείς αναγνωρίζουµε ότι αυτή η περίοδος είναι ευαίσθητη, είναι πολύ δύσκολη
και µε όλες τις δυσκολίες, οι οποίες έρχονται από το 2020 µε την
προσφυγική κρίση στον Έβρο, µε την πανδηµία και την κλιµατική
κρίση και τα διάφορα προβλήµατα που δηµιούργησε, µε την
ενεργειακή κρίση που ήρθε από το φθινόπωρο που οι αγορές
προεξοφλούσαν την επέµβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και
τώρα µε τη γεωπολιτική κρίση όλα αυτά έχουν κορυφωθεί, δηµιουργώντας ένα εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον κάτω από το
οποίο καλείται να λειτουργήσει η Κυβέρνησή µας.
Για να δούµε τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία όλο αυτό το διάστηµα.
Στέκεται στο πλευρό των πολιτών; Στέκεται στο πλευρό των αδυνάτων; Στέκεται στοχευµένα σε εκείνους που πραγµατικά το
έχουν ανάγκη; Αυτό κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια όλων αυτών των
κρίσεων. Έδωσε σαράντα τρία δισεκατοµµύρια κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας για να υποστηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά,
επιχειρήσεις, άνεργοι, εργαζόµενοι, να µείνει όρθια η παραγωγική µηχανή της χώρας µας, να µην καταρρεύσει ο παραγωγικός
ιστός και από την αρχή της κρίσης µέχρι τώρα πάνω από δύο δισεκατοµµύρια στην αρχή και άλλα δύο, τέσσερα στοχευµένα και
όχι οριζόντια, όχι σε όλους, αλλά σε εκείνους που πραγµατικά,
νιώθουν αδύναµοι σε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, για µία ακόµη φορά και τώρα να δώσουµε
απαντήσεις και λύσεις σε προβλήµατα που ταλανίζουν την κοινωνία µας. Αµφιβάλλετε ότι το συνταξιοδοτικό είναι ένα µεγάλο
ζήτηµα για την ελληνική κοινωνία µετά από τις άστοχες, βεβιασµένες θα έλεγα ενοποιήσεις των ταµείων που έφεραν διαφορετικά ταµεία, διαφορετικές λογικές, διαφορετικές νοοτροπίες
κάτω από την ίδια σκέπη µε αποτέλεσµα χιλιάδες συντάξεις και
συνταξιούχοι να περιµένουν εναγωνίως το πότε θα πάρουν τη
σύνταξή τους; Αµφιβάλλετε; Το αγνοείτε;
Και έρχεται τώρα η Κυβέρνησή µας µε δύο διατάξεις, fast track
διαδικασίες, προκειµένου µέσα σε τρεις µήνες να δοθεί η δυνατότητα απόδοσης της σύνταξης σε αυτούς που το δικαιούνται
µε τις συντάξεις εµπιστοσύνης, γιατί αν µη τι άλλο η Νέα Δηµοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εµείς πιστεύουµε στην πίστη
που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός προς την Κυβέρνηση, προς
την πολιτεία, προς το δοµηµένο κράτος, προς τη δηµόσια διοίκηση, αλλά και το ανάποδο και την πίστη που πρέπει να έχει η
δηµόσια διοίκηση και το κράτος προς τον πολίτη. Και πραγµατικά
αυτό θα δώσει µια µεγάλη ανακούφιση σε αυτό το σοβαρό ζήτηµα.
Πάµε να δούµε και τον πυρήνα του νοµοσχεδίου. Θα δώσει
απάντηση στο µεγάλο πρόβληµα της ανεργίας; Θα δώσει απάντηση στην αναµόρφωση του καθ’ ύλην αρµόδιου φορέα, του
ΟΑΕΔ, ούτως ώστε να τον κάνει πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσµατικό, πιο ουσιαστικό, για να βοηθήσει ποιον; Τον έχοντα ανάγκη,
εκείνον που επιζητά να βρει µια θέση στην αγορά εργασίας.
Στηρίζουµε, λοιπόν, τους ανέργους, τους βοηθάµε να έχουν
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και µετεξελίσσουµε τον ΟΑΕΔ

11824

σε έναν σύγχρονο, αποτελεσµατικό και ουσιαστικό µηχανισµό,
ονοµάζοντάς τον Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Υπήρχαν διάφορα παθογενή φαινόµενα µέσα στη διαδικασία
των ανέργων; Νοµίζω ότι το κατέχετε όλοι σας, το γνωρίζετε όλοι
σας και δόθηκαν και συγκεκριµένα παραδείγµατα. Άνεργο µε
250.000 ευρώ εισόδηµα ετησίως, άνεργο ή ζευγάρι ανέργων µε
150.000 ευρώ εισόδηµα ετησίως, θα τον βάλουµε στην ίδια µοίρα
µε εκείνον τον άνεργο που δεν έχει πού την κεφαλή κλίναι, µε
εκείνον τον άνεργο που ψάχνει εναγωνίως να βρει ένα µεροκάµατο, προκειµένου να σταθεί όρθιος και να συντηρήσει την οικογένειά του; Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισµός αυτών
των περιπτώσεων, κυρίως ως προς τα ευεργετήµατα που απολαµβάνουν αυτοί οι άνθρωποι από τον ΟΑΕΔ.
Αυτό είναι τιµωρητική διάθεση για σας; Σοβαρά; Θα πρέπει να
είναι στην ίδια µοίρα, στην ίδια θέση αυτές οι δύο περιπτώσεις
ανθρώπων; Είναι λίγες; Πιθανότατα να είναι λίγες µπροστά στο
µεγάλο αριθµό, είναι υπαρκτές όµως. Θα κλείσουµε τα µάτια
µας; Δεν θα τις αντιµετωπίσουµε;
Για να δούµε και τα προγράµµατα κατάρτισης. Έχουµε µια εµπειρία αναφορικά µε τα προγράµµατα κατάρτισης και τα Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης από το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Επετεύχθη ο σκοπός; Τα χρήµατα δίνονταν στο target group,
σε εκείνους που πραγµατικά είχαν ανάγκη αυτά τα χρήµατα, που
ήταν οι άνεργοι ή δαπανούνταν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους
στους τεχνοκράτες, στους εκπαιδευτές και στους ιδιοκτήτες των
ΚΕΚ; Δεν θα πρέπει να αξιολογούνται αυτοί; Τι έχουν προσφέρει
στο να δώσουµε καινούργιες θέσεις εργασίας και να προσεγγίσουν οι άνεργοι τις νέες θέσεις εργασίας;
Και εδώ νοµίζω ότι µπαίνει στη σωστή διάσταση, µε την αξιολόγηση, µε την απόδοση λογαριασµού, αν το θέλετε, κατά το κοινώς λεγόµενο. Να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα στην
κυριολεξία, αναφορικά µε την απόκτηση δεξιοτήτων από τους
ανέργους, ούτως ώστε να τους διευκολύνουν να βρουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γιατί δεν είναι αυτοσκοπός η απόκτηση δεξιοτήτων. Έχει νόηµα η απόκτηση δεξιοτήτων, όταν
βοηθούν τον άνεργο να προσεγγίσει µε καλύτερους όρους την
αγορά εργασίας.
Για να δούµε και εκείνο τον άνεργο που του δίνει ο κρατικός
µηχανισµός τρεις ευκαιρίες να πιάσει δουλειά και αυτός το αρνείται. Θα πρέπει να επιµένουµε σε αυτόν; Θα πρέπει να έχει την
ίδια αντιµετώπιση µε εκείνους τους ανέργους που πραγµατικά
ψάχνουν να βρουν δουλειά και που την αναζητούν;
Να έρθω σε ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, γιατί ο χρόνος
περνά πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό έχει να κάνει µε τον ΟΕΚ, τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Τώρα επί της ουσίας αυτά τα
σπίτια έχουν περάσει στον ΟΑΕΔ. Υπάρχει το εξής ζήτηµα. Όπου
υπάρχουν µικρές αυθαιρεσίες, για όλα τα άλλα οικήµατα τακτοποιούνται, αν αυτές οι αυθαιρεσίες είναι πριν τις 11-11-2011. Εδώ
δεν µπορούν να µπουν οι ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών ή οι φερόµενοι ιδιοκτήτες να έρθουν στην ιδιοκτησία τους, διότι δεν το
επιτρέπει ο ΟΑΕΔ.
Νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε. Έχω µιλήσει µε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Αποδέχεται τη νοµιµοποίηση αυτών των αυθαιρεσιών που εµπίπτουν στη διαδικασία –δεν είναι επιπέδου 5ούτως ώστε πραγµατικά να µην ταλαιπωρούνται και αυτοί οι ιδιοκτήτες.
Να δώσω και δύο τελευταία στοιχεία, κλείνοντας, αναφορικά
µε τη µείωση της ανεργίας, διότι ακούστηκαν πολλά από την Αντιπολίτευση. Τον Μάρτιο, αγαπητοί συνάδελφοι, είχαµε τριάντα
τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα τρεις περισσότερες
προσλήψεις, θετικό ισοζύγιο για το πρώτο τρίµηνο του 2022 µε
τετρακόσιες ενενήντα µια χιλιάδες αναγγελίες προσλήψεων και
χαµηλό δωδεκαετίας αναφορικά µε την ανεργία. Αν αυτά δεν
είναι στοιχεία που συνηγορούν ότι η Κυβέρνησή µας κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε τι άλλο µπορεί να είναι;
Εµείς αυτό που κάνουµε είναι, όπως λέει και ο Ελύτης, το άλµα
πιο γρήγορο από τη φθορά. Ελάτε να το κάνουµε µαζί, αν έχετε
το κουράγιο, αν έχετε τα κότσια, αν έχετε τη δύναµη. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στούµε τον κ. Κωτσό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής και
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντινόπουλος και αµέσως
µετά ο κ. Κόκκαλης.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
σήµερα -γιατί έχει σχέση µε το ασφαλιστικό- µε αυτό που ανακοίνωσε ξανά χθες ο κ. Πρωθυπουργός σχετικά µε τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, που κάποιοι άλλοι τα έλεγαν
υδατανθράκων.
Θέλω όµως να του θυµίσω, γιατί έχει πολύ µεγάλη σηµασία,
κύριε Υπουργέ, ότι µια πολύ σηµαντική διαδικασία για τη χώρα
µας ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ µε τον ν.4001/2011,
όπου ξεκίνησε η οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ και υπογράφηκαν οι πρώτες συµβάσεις και βεβαίως µε πρόταση του ΠΑΣΟΚ,
µε Υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη, το 2013 µε τον ν.4162 ιδρύθηκε
ο Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, όπου
νοµοθετήθηκε µε πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρώτον το 70% από τα
έσοδα να πηγαίνει στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού ταµείου,
δηλαδή στις νέες γενιές, το 25% στο πράσινο ταµείο και το 5%
σε µεταπτυχιακά.
Πέρασαν οκτώ χρόνια, κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον Καµµένο,
ήρθε και η Νέα Δηµοκρατία, ήρθε ο πόλεµος στην Ουκρανία, η
εισβολή του κ. Πούτιν και θυµηθήκαµε ξανά τα κοιτάσµατα! Τι
κάναµε οκτώ χρόνια; Είπαµε να φέρουµε το φυσικό αέριο από
τη Ρωσία. Φθηνό είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να µην το κάνουµε. Δηλαδή σε προοπτικές και µεταρρυθµίσεις που έκανε το
ΠΑΣΟΚ και µπορούσαν να µας ενώσουν όλους, δυστυχώς
υπήρξε απραξία.
Και τώρα, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν ήσασταν νοµίζω από την αρχή. Μετά µπήκατε. Στην αρχή ήταν ο κ.
Βρούτσης. Η Κυβέρνηση µε τον κ. Βρούτση και εσάς έχει φέρει
καµµιά δεκαριά νοµοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Ένα για
να καταργήσετε τον νόµο Κατρούγκαλου, το οποίο είχατε υποσχεθεί, δεν θα φέρετε; Τι λέτε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, που λέγατε στους ψηφοφόρους σας ότι θα φέρετε έναν
νόµο να καταργήσετε τον νόµο Κατρούγκαλου; Ούτε ένα.
Θα µου πείτε βέβαια, κάνατε εξεταστική για την περίοδο Τσίπρα Βαρουφάκη; Όχι βέβαια. Γιατί, έκανε εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ
για την περίοδο Καραµανλή; Λέω ότι τελικώς επειδή κατά δήλωση όλοι λένε ότι είναι προοδευτικοί, να το σκεφτείτε µήπως
υπάρξει µια περίπτωση προοδευτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δηµοκρατίας.
Πάµε τώρα όµως στα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα τον κ. Μουλκιώτη πριν λίγο. Αν τον
άκουγε κάποιος που δεν ήταν εντός Ελλάδας, αλλά εκτός, θα
έλεγε «τους αδικεί τους ανθρώπους εκεί στο Υπουργείο Εργασίας».
Κύριε Υπουργέ, και εσείς και ο κ. Χατζηδάκης θέλετε να είστε
µεταρρυθµιστές, µεταρρυθµιστές βέβαια για να πληρώνει το
κράτος. Θυµίζω απλώς την Ολυµπιακή. Καλό είναι να είµαστε µεταρρυθµιστές, αλλά είµαστε µεταρρυθµιστές όταν πληρώνει το
δηµόσιο. Όταν πληρώνει ο ιδιώτης, δεν είµαστε µεταρρυθµιστές.
Τι σας είπε λοιπόν ο Μουλκιώτης; Ψηφιακή σύνταξη σε µια
µέρα. Το υποσχεθήκατε πριν δύο χρόνια; Το υποσχεθήκατε. Το
νοµοθετήσατε; Το νοµοθετήσατε. Το κάνατε; Όχι. Δεν πειράζει,
ας πούµε πέρασε αυτό, πάει στο Θεό, έρχεται το επόµενο.
Προσωρινή σύνταξη. Πόσος χρόνος χρειάζεται στους συνταξιούχους για να λαµβάνουν το συνολικό; Τρία, τέσσερα χρόνια.
Έρχεστε µετά από έναν χρόνο και νοµοθετείτε την προκαταβολή σύνταξης. Δεν πάει κι αυτό καλά. Εµπλοκή ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων. Πάει κι αυτό. Ακούστε τώρα. Δεν πάει κι
αυτό καλά. Μπόνους στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Και αυτό δεν
πάει καλά. Φαίνεται ότι το πρόβληµα ήταν το κτήριο, µεταφέρουµε τους φακέλους, κύριε Υπουργέ και πάλι δεν λύνεται το
πρόβληµα. Πριν έναν µήνα νοµοθετήσατε την πρόσληψη από τον
ιδιωτικό τοµέα, γιατί πιστεύατε ότι αυτό θα λύσει το πρόβληµα.
Τους προσλαµβάνουµε και αυτούς, τους δίνουµε και µεγάλους
µισθούς, αλλά τίποτα και από αυτό.
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Τελικώς, κύριε Υπουργέ, πού καταλήγουµε; Στην πολιτική της
ατοµικής ευθύνης της Κυβέρνησης, όπως λέγατε και στην πανδηµία. Φτάσατε στο σηµείο να λέτε τώρα να αναλάβει ο πολίτης
την ατοµική ευθύνη και να πάρει τη σύνταξη. Τότε, γιατί τα κάνατε όλα αυτά; Τρία χρόνια ταλαιπωρείστε και έχετε πληρώσει
τόσα λεφτά. Ας λέγατε από την αρχή να γίνεται µία απλή αίτηση
και να τελειώνει το θέµα.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε καθηγητής πανεπιστηµίου και
έχετε µιλήσει για τον εκσυγχρονισµό και όλα αυτά, έρχεστε µετά
από τόσα χρόνια να πείτε σήµερα ότι αναλαµβάνει ο πολίτης την
ατοµική ευθύνη, όπως και στην πανδηµία και ότι λύνεται το θέµα;
Ο Μουλκιώτης είπε και όλα τα υπόλοιπα. Νοµίζω ότι δεν είναι
πια πιστευτό και αξιόπιστο αυτό που κάνετε. Βεβαίως και να
πάρει ο κόσµος τη σύνταξή του. Όµως, εσείς νοµοθετείτε και
πειραµατίζεστε εδώ και τρία χρόνια!
Και σας επαναλαµβάνω ότι εδώ και τρία χρόνια που πειραµατίζεστε, δεν καταργήσατε τον νόµο Κατρούγκαλου κι εσείς µε
έναν νόµο και ένα άρθρο, όπως λέγατε.
Και τελειώνω µε δύο θέµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας καταλαβαίνουµε για την αντιγραφή, ειδικά όταν η αντιγραφή γίνεται για
σωστό λόγο, όπως για την κοινωνική κατοικία, για την οποία θέλω
να σας θυµίσω ότι έχετε βάλει στο Ταµείο Ανάκαµψης εκατό κατοικίες, ενώ η Πορτογαλία τριάντα χιλιάδες κατοικίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον το θάρρος να πείτε
ποιος το πρότεινε. Δεν είναι κακό! Εµείς δεν είµαστε εδώ για να
διχάσουµε τον λαό. Η Αριστερά και η Δεξιά είναι αυτές που εντείνουν τις κρίσεις. Η σοσιαλδηµοκρατία έρχεται για να απαλύνει
τις κρίσεις και για να προτείνει πράγµατα.
Τελειώνω λέγοντας, ότι η κοινωνική κατοικία που αφορά τους
νέους ανθρώπους, τα νέα ζευγάρια έχει να κάνει µε την προοπτική του τόπου, έχει να κάνει µε το δηµογραφικό, µε το µεγάλο
αυτό ζήτηµα, για το οποίο θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν έγνοια
και ανησυχία από όποια πλευρά του Κοινοβουλίου κι αν προέρχονται, γιατί θέλουν πραγµατικά, να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους, τα νέα ζευγάρια. Ε, να ξέρετε ότι παρά την
προσπάθεια και τη δύναµη που έχει η Κυβέρνηση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η κοινωνική κατοικία είναι µια σοσιαλδηµοκρατική πρόταση, είναι µια πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους νέους
ανθρώπους και το µέλλον τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντινόπουλο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Βασίλειος Κόκκαλης και αµέσως µετά ο Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Μαρκόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη ένα νοµοσχέδιο κοινωνικού αυτοµατισµού και έντονης επικοινωνιακής προπαγάνδας.
Τους ωραίους και ποµπώδεις τίτλους, όπως είναι ο τωρινός «δουλειές ξανά», αλλά και «Ελλάδα, ανάπτυξη παντού» τους έχουµε
δει ξανά και στο παρελθόν. Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιδίδεται πολύ έντονα στην επικοινωνία.
Κοινωνικός αυτοµατισµός. Ρίχνει αποκλειστικά και µόνο την
ευθύνη στον άνεργο. Ξέρετε, ο ΟΑΕΔ έκανε χρόνια να χτίσει
αυτό το όνοµα και ο ΟΑΕΔ δεν είναι εφορία, είναι ένας οργανισµός ο οποίος έχει ταυτιστεί µε τον αδύναµο. Σε αυτό το νοµοσχέδιο πριν προσφέρει, απειλεί ότι θα τον διαγράψει από το
µητρώο.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω ένα σχόλιο για το όνοµα του
οργανισµού. Από τούτο εδώ το Βήµα ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε ως αστεία την κριτική για την αλλαγή του ονόµατος σε «Δηµόσια Επιχείρηση Απασχόλησης». Να θυµίσουµε στο σηµείο
αυτό ότι τα τελευταία χρόνια ο ΟΑΕΔ έχει ξοδέψει πάρα πολλά
χρήµατα για την προβολή του ονόµατός του.
Δεύτερον, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα χρειαστούν επιπλέον
χρήµατα, τα οποία όµως θα καλυφθούν από το Ταµείο Ανάκαµ-
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ψης. Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό δεν είναι ένα πειστικό επιχείρηµα για την αλλαγή του ονόµατος.
Ένας κυβερνητικός Βουλευτής ανέφερε ότι αυτό γίνεται σε
όλη την Ευρώπη. Καλό είναι, λοιπόν, να θυµηθούµε το πώς αναφέρονται οι αντίστοιχοι οργανισµοί ενδεικτικά σε κάποιες χώρες.
Στη Γαλλία ως «Κέντρο Απασχόλησης», στην Ιταλία ως «Εθνικός
Οργανισµός για τις Ενεργητικές Πολιτικές Αγοράς Εργασίας»,
στη Γερµανία ως «Οµοσπονδιακός Οργανισµός Απασχόλησης»,
στο Βέλγιο ως «Φλαµανδική Υπηρεσία Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης», στη Σουηδία ως «Γραφεία Απασχόλησης». Συνεπώς, δεν υφίσταται καµµία υποχρέωση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του ονόµατος.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στη στεγαστική πολιτική, σε ένα
πολύ σοβαρό θέµα. Η ενέργεια και η στέγαση αναδεικνύονται
στα δύο φλέγοντα θέµατα που απασχολούν σήµερα τα νοικοκυριά στη χώρα µας. Ο κ. Χατζηδάκης είπε -θα αναφέρω χαρακτηριστικά τις εκφράσεις του- το εξής: «Τι σόι Αντιπολίτευση είναι
αυτή; Πού βλέπει το άσχηµο; Τι στο καλό διάλυση φέρνουµε;
Είναι ανακρίβεια ότι επεκτείνεται η στεγαστική πολιτική στους
νέους, ναι ή όχι;». Ήδη τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα δελτία ειδήσεων έχουν πηχυαίους τίτλους -νοµίζω πως όλοι θα τους
έχουµε ακούσει- για φθηνή στέγη από τον ΟΑΕΔ. Δεν σας κρύβω
ότι δέχτηκα τηλεφωνήµατα από πολλούς συµπολίτες µου για το
ότι νιώθουν την αγωνία και την προσµονή πως θα αποκτήσουν
φθηνό διαµέρισµα. Θεωρείτε ως φθηνή µίσθωση τη φράση του
νοµοσχεδίου «…στην περίπτωση αυτής της µίσθωσης ο µισθωτής αναλαµβάνει να οικοδοµήσει µε δικές τους δαπάνες το ακίνητο»; Είναι δυνατόν; Σε ποιους απευθύνεται; Στους ευάλωτους.
Είναι δυνατόν αυτός ο οποίος δεν µπορεί να πληρώσει σήµερα
το ρεύµα, να µπορεί να χτίσει ή να ανακαινίσει; Πού τα λέτε αυτά;
Ακόµα κι αν δίνατε το διαµέρισµα δωρεάν έτοιµο, πόσα χρόνια
απαιτούνται; Δεν θέλει τουλάχιστον µια πενταετία;
Όµως, η στεγαστική πολιτική απαιτεί βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα. Ήδη από το 2009 οι τράπεζες σταµάτησαν
τα στεγαστικά δάνεια. Αυτό σε συνδυασµό µε το φαινόµενο της
βραχυχρόνιας µίσθωσης, της «Golden Visa», αλλά και µε την αύξηση του τουρισµού είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας
των ακινήτων και των ενοικίων.
Ήδη παράγοντες της κτηµαταγοράς όπως το Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηµατοµεσιτών είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.
Τι κάνουν οι άλλες χώρες; Στην Πορτογαλία το 2019 το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόµο για τη στέγαση, στον οποίο
τα άτοµα άνω των εξήντα πέντε ετών ή άτοµα µε 65% αναπηρία
δεν µπορούν να εκδιωχθούν από την κατοικία τους. Επίσης,
έδωσε κίνητρα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και προώθησε φορολογικά µέτρα για µακροχρόνιες µισθώσεις. Η Ισπανία το ίδιο.
Η Ολλανδία δεν πήρε µέτρα ελέγχου των ενοικίων, αλλά έθεσε
ως στόχο να ανακατασκευαστούν ένα εκατοµµύριο διαµερίσµατα µέχρι το 2030.
Στην Αυστρία, στη Βιέννη σήµερα πάνω από το 1,8 εκατοµµύριο κατοίκους, το 62%, ζει σε κατοικίες κοινωνικών εισοδηµάτων.
Οι κατοικίες κοινωνικών εισοδηµάτων περιλαµβάνουν δηµοτικά
και επιδοτούµενα διαµερίσµατα. Η συνταγή της Βιέννης για την
άµβλυνση των τιµών ενοικίασης βασίζεται στην ισχυρή παρέµβαση των δηµοσίων αρχών στη στέγαση. Ποια είναι η παρέµβαση;
Η κατοικία, η στέγαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -κάτι το
οποίο λησµονείτε- είναι δικαίωµα, δεν είναι εµπόρευµα και ταυτόχρονα είναι και υποχρέωση της πολιτείας. Αλήθεια, η σύµπραξη δηµοσίου µε ιδιωτικό τοµέα που κάνετε λόγο στο
νοµοσχέδιο ποια θα είναι; Μόνο η ανέγερση των διαµερισµάτων;
Η Κύπρος έχει εφαρµόσει µια πάρα πολύ καλή µέθοδο. Έχει
δώσει αύξηση στον συντελεστή δόµησης και ουσιαστικά κατασκευάζονται φθηνά διαµερίσµατα.
Συνεπώς µια στεγαστική πολιτική -την οποία στερείται αυτή τη
στιγµή η Κυβέρνηση- αποτελείται από µακροπρόθεσµα µέτρα
όπως είναι η προστασία των οικιστικών µισθώσεων µε φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, δάνεια άτοκα για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας, αξιοποίηση των ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη
από το Εθνικό Κτηµατολόγιο και κατά δεύτερον, τα µακροπρόθεσµα µε τη δηµιουργία κοινωνικών κατοικιών.
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Τέτοια, όµως, στεγαστική πολιτική στερείται η παρούσα Κυβέρνηση και γι’ αυτό το καταψηφίζουµε. Και εν τέλει, ο τίτλος
του νοµοσχεδίου δεν έπρεπε να είναι «Δουλειές Ξανά». Αναδουλειές ξανά, δουλειές για λίγους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κόκκαλη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Μαρκόπουλος και ακολουθεί ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάω και σε prime time τηλεοπτικά, στις 21:30’. Είναι καλή
ώρα.
Τον κ. Τσίπρα δεν τον είδαµε σήµερα και αυτό δηµιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Σήµερα ήρθε τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µίλησε ξεκάθαρα γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο, για τις ευεργετικές διατάξεις του. Δεν τον είδαµε
τον κ. Τσίπρα. Όπως, επίσης, αν δεν έχω κάνει λάθος στην καταµέτρηση, µόλις είκοσι τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τοποθετηθεί σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, δύο-τρεις -ζητώ συγγνώµη αν δεν
είναι ακριβής ο αριθµός- του ΚΚΕ, πέραν των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων. Από το ΜέΡΑ25 δεν είδα κάτι σε επίπεδο Βουλευτών. Κι όλα αυτά για τα λεγόµενα, σε ό,τι αφορά την ελληνική
πολιτική σκηνή, εµβληµατικά νοµοσχέδια της εργασίας. Αυτό, αν
δεν κρύβει αµηχανία, ίσως να κρύβει την απώλεια παρουσίασης
κάποιας ξεκάθαρης θέσης.
Θυµάµαι το 2020, στην αρχή της κρίσης, οι προφήτες πολιτικοί
-ξέρετε αυτό το είδος ενδηµεί στην εγχώρια πολιτική σκηνή- οι
αναλυτές, κυρίως εξ αριστερών, έλεγαν, προφήτευαν ότι η ανεργία θα εκτοξευθεί πάνω από το 20%, θα επέλθει ένα µεγάλο
πλήγµα στις εργασιακές σχέσεις. Βέβαια, εµείς σήµερα εδώ στεκόµαστε στο πολιτικό αυτό Σώµα µε µεγάλη περηφάνια, καθώς
αποδείξαµε ότι η ανεργία κινείται κάτω από το 13%. Είναι µια µεγάλη επιτυχία και πρέπει να την πιστώσουµε στο επιτελείο του
Υπουργείου Εργασίας.
Κι ερχόµαστε εδώ για ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά νέες
θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το ζητούµενο. Εµείς δεν θέλουµε
ανέργους εις το διηνεκές, ανέργους διαρκείας. Θέλουµε αναβάθµιση και το φέρνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο των δεξιοτήτων.
Θέλουµε να φέρουµε και φέρνουµε ψηφιακά εργαλεία, επιβράβευση όσων ενεργά αναζητούν εργασία, τα επιδόµατα να πηγαίνουν εκεί που υπάρχει πραγµατικά ανάγκη.
Να πούµε και κάτι ξεκάθαρο. Το είχα ακούσει από τον κ. Τσίπρα, το είχε βέβαια κοπιάρει από τον κ. Γιώργο Παπανδρέου,
αλλά εδώ είναι επίκαιρο. Ο ΟΑΕΔ ή θα αλλάξει ή θα βουλιάξει.
Και όχι ως οργανισµός, ως οντότητα. Θα βουλιάξει για το πραγµατικό νόηµα το οποίο πρέπει να έχει. Ο ΟΑΕΔ δεν είναι ένας οργανισµός στον οποίο πρέπει να πηγαίνουν να «παρκάρονται» και
να αραχνιάζουν οι εργαζόµενοι. Πρέπει να γίνει ένας ενεργός οργανισµός, ο οποίος θα κάνει αυτό το οποίο είναι ο ρόλος του. Να
βοηθάει τον άνεργο να βρει δουλειά, να πάει κάποια βήµατα παραπέρα.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ξεκάθαρα τα πράγµατα και δεν κρυβόµαστε. Δεν ακολουθούµε παθητική πολιτική. Ακολουθούµε µια
σαφώς ενεργητική πολιτική. Μιλάµε για ανέργους τους οποίους
εµείς δεν θέλουµε να τους εξελίξουµε σε ανέργους καριέρας.
Εµείς θέλουµε καριέρες για τους ανέργους.
Εδώ µάλιστα θέλω να πω και το εξής, επειδή έχουν µπει σαφέστατες ιδεολογικές γραµµές στη συζήτηση γύρω από αυτό το
νοµοσχέδιο από τους ελαχιστότατους, επαναλαµβάνω, Βουλευτές της Αντιπολίτευσης -και µάλιστα θα επιµείνω της Αριστερής
Αντιπολίτευσης, που δήθεν ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτά
τα θέµατα- που εκπροσώπησαν τα κόµµατα της Αριστεράς σε
αυτή τη συζήτηση. Εδώ, λοιπόν, θα πούµε το εξής. Δεν είναι δυνατόν να έχουµε ανθρώπους που αραχνιάζουν στις λίστες της
ανεργίας. Κάποιοι ίσως να βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους πολιτικά εργαλειακά. Και τι εννοώ; Ίσως να βλέπουν µια πρώτη επαναστατική ύλη για µία τυφλή αντίδραση που επιδιώκουν πολιτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς αυτό δεν το θέλουµε. Εµείς θέλουµε αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν στη δράση, να περάσουν στην παραγωγική
διαδικασία.
Όπως ταυτόχρονα δεν έχουµε µέριµνα για τη στέγαση των
νέων στα λόγια. Ξέρετε, στα λόγια πολλά έχουµε ακούσει. Μνηµόνια που θα σκίζονταν, πολιτικές που θα γίνονταν, συντάξεις
που δεν θα κόβονταν. Εµείς εδώ ερχόµαστε να πούµε τη δική
µας αλήθεια και µιλάµε για στεγαστική συνδροµή.
Πάµε, όµως, και στις συντάξεις. Για τις συντάξεις το όραµα το
οποίο άκουσα εγώ από την Αντιπολίτευση -και θα επιµείνω επειδή
είναι ιδεολογικό πλέον αυτό το οποίο συζητάµε, έχει ιδεολογικές
αποχρώσεις- είναι µία Αριστερά η οποία θέλει τον συνταξιούχο
όµηρο. Είπατε όχι στους πιστοποιηµένους δικηγόρους και λογιστές. Δεν θέλατε επί της ουσίας την επίσπευση της απονοµής
των συντάξεων. Δώσατε στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα. Από εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες πήγαµε
τις αποφάσεις -η Κυβέρνηση, το επιτελείο του Υπουργείου Εργασίας- στις διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες. Κι ακόµα
ασκείτε κριτική. Είπατε «όχι» σε έναν νέο ΕΦΚΑ. Λέτε «όχι» τώρα
στις fast track συντάξεις. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ποια είναι η πρότασή
σας; Ο µηδενισµός; Είστε πωλητές της µιζέριας. Μιζέριες είσαστε. Δεν έχετε λόγο, δεν έχετε άποψη. Είστε ένα «όχι». Είστε µιζέριες. Είσαστε οι φορείς της εγχώριας µιζέριας.
Εµείς θέλουµε να εµπιστευτούµε τον συνταξιούχο ώστε να καταφέρει να πάρει τη σύνταξη στην ώρα του. Συντάξεις εµπιστοσύνης. Πρόσεξε το πόσο σηµαντικό είναι. Μιλάµε για συντάξεις
εµπιστοσύνης. Εµείς θέλουµε να ξεστοκάρουµε, να φύγουν χιλιάδες περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίρνουν γρήγορα τη σύνταξή τους.
Κάποιοι άλλοι θέλουν τον εγκλωβισµό αυτών των πολιτών, πάλι
όπως και µε τους ανέργους για να εργαλειοποιήσουν πολιτικά
αυτή την οργή, για να έχουν µια πρώτη ύλη η οποία θα γκρινιάζει
διαρκώς. Είναι, για τους γνώστες της κοµµουνιστικής ιστορίας,
η επαναστατική γυµναστική.
Εµείς λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλουµε ως
εργαλεία. Εµείς για αυτούς τους ανθρώπους θέλουµε να µπορούν να βρουν δουλειά και να µπορούν να πάρουν γρήγορα τη
σύνταξή τους. Δεν τους θέλουµε σαν καύσιµη ύλη στις διαδηλώσεις για να φωνάζουν επειδή κάποιοι θέλουν να ζήσουν ξανά την
επαναστατική τους σοσιαλιστική ονείρωξη. Εµείς θέλουµε αυτούς τους ανθρώπους µε αξιοπρέπεια. Εγώ θα τις χαρακτήριζα
όχι συντάξεις εµπιστοσύνης, θα τις χαρακτήριζα συντάξεις αξιοπρέπειας, συντάξεις αναγνώρισης τους κόπους µιας ζωής.
Θέλω να πω και να καταλήξω. Έχουµε 83% αύξηση στις απονοµές συντάξεων. Παραλάβαµε ένα πρόβληµα µε πάνω από εκατόν ενενήντα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Ναρκοθετήσατε τη
διακυβέρνησή µας. Όµως εµείς κινούµαστε δυναµικά. Είστε δύναµη συντήρησης. Είµαστε δύναµη επιτάχυνσης, είµαστε δύναµη
προόδου. Για κάθε πρόβληµα έχουµε ένα επιτελείο στο Υπουργείο Εργασίας που δίνει λύση. Εσείς για κάθε λύση που δίνει το
Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
ξέρετε τι έχετε να αντιπαραθέσετε; Ένα πρόβληµα. Πρόβληµα
θέλετε, δεν θέλετε λύση.
Υπερψηφίζουµε, λοιπόν, µε µεγάλη υπερηφάνεια το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Σας καλούµε να αναστοχαστείτε πολιτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά και για τον Έλληνα άνεργο που υποφέρει και
για τον Έλληνα συνταξιούχο. Αυτή είναι µία καταφανέστατα θετική µεταρρύθµιση για την οποία βλέπουµε ότι δεν ήρθε να ασκήσει κριτική ούτε καν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
στην ελληνική Βουλή. Ξανασκεφτείτε το.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μαρκόπουλο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βασιλειάδης και ακολουθεί η κ. Σκόνδρα Ασηµίνα.
Ορίστε, κύριε Βασιλειάδη έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, το σχέδιό µας είναι να δηµιουργήσουµε µία
οικονοµία µε ισχυρή ανάπτυξη που θα δηµιουργεί ευκαιρίες για
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όλους τους Έλληνες και καλές θέσεις εργασίας µε υψηλές αποδοχές. Αυτή ήταν µία από τις σηµαντικότερες προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη
το 2019, την οποία ο ελληνικός λαός έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν όταν
µας εµπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν πρέπει να το
ξεχνάµε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και η αλήθεια είναι πως σύµφωνα µε τα στοιχεία που επικαλέστηκε και ο κύριος Υπουργός από την EUROSTAT και το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», η ανεργία έχει µειωθεί και ως ποσοστό και ως
αριθµός ανέργων την τελευταία τριετία. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως επαναπαυόµαστε. Οφείλουµε να κάνουµε πράξη τις δεσµεύσεις µας και το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα κινείται
προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει αυτή τη χρονική στιγµή όπου
η οικονοµία βγαίνει από τη δίνη των επιπτώσεων της πανδηµίας
να επιχειρήσει µία ριζική µεταρρύθµιση της πολιτικής για την
απασχόληση.
Τρεις είναι οι στόχοι του σχεδίου νόµου. Πρώτος στόχος είναι
η ενίσχυση των ανέργων και ειδικότερα των µακροχρόνια ώστε
να αναζητήσουν ενεργά και να µπορέσουν να βρουν σύντοµα εργασία. Σε αυτήν την κατεύθυνση εισάγεται το επίδοµα εργασίας
το οποίο στην πράξη σηµαίνει τη συνέχιση της καταβολής του
επιδόµατος ανεργίας σε ποσοστό 50%, εάν ο άνεργος βρει εργασία το διάστηµα που το δικαιούται. Αυτή η πολιτική συµβάλλει
και στην αύξηση των αποδοχών των νεοδιόριστων, ένα ζήτηµα
που αναγκάζει πολλούς συµπολίτες µας να µένουν όµηροι του
επιδόµατος ανεργίας. Επιπλέον χρηµατοδοτούνται µε εφάπαξ
ποσό 300 ευρώ οι µακροχρόνια άνεργοι εφόσον ενεργοποιηθούν
ξανά στον τοµέα της αναζήτησης εργασίας.
Δεύτερος στόχος αποτελεί η αντιµετώπιση των φαινοµένων
κατάχρησης της ιδιότητας του ανέργου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
που δηµοσίευσε το Υπουργείο και παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης
στις συνεδριάσεις της επιτροπής, παρ’ ότι η ανεργία ως στατιστικό µέγεθος µειώνεται, οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του
ΟΑΕΔ παραµένουν σταθεροί. Και παρ’ όλο που δεν λαµβάνουν
το επίδοµα ανεργίας, απολαµβάνουν µια σειρά από άλλα προνόµια και παροχές. Προφανώς αυτό πρέπει να σταµατήσει. Το κράτος δαπανά ένα αρκετά σηµαντικό ποσό χρηµάτων των
φορολογουµένων για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Ο αντίκτυπος της δαπάνης αυτής πρέπει να είναι στοχευµένος σε όσους
έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Σε αυτή τη λογική εισάγονται κριτήρια για την παραµονή µετά
το πρώτο δωδεκάµηνο στο µητρώο των ανέργων. Επίσης διαγράφεται κάποιος από το µητρώο εφόσον έχει αρνηθεί τρεις
φορές κατάλληλες µε βάση το προφίλ του θέσεις εργασίας,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η παραµονή στο καθεστώς ανεργίας
είναι µια προσωρινή συνθήκη µεταξύ δύο θέσεων εργασίας και
όχι µία νέα µακροχρόνια κατάσταση.
Ο τρίτος στόχος αφορά στην κατάρτιση, έναν τοµέα όπου το
περιθώριο βελτίωσης είναι πραγµατικά πολύ µεγάλο, καθώς η
χώρα µας υστερεί στον τοµέα των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουµε καθηµερινά ειδικά στην
περιφέρεια. Στην Πέλλα για παράδειγµα τα εργοστάσια µεταποίησης ψάχνουν κάθε χρόνο για ειδικευµένο εργατικό δυναµικό,
χωρίς να µπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Την
ίδια στιγµή η χώρα µας προβαίνει κάθε χρόνο σε µετάκληση χιλιάδων εργατών γης από γειτονικά κράτη, ενώ την ίδια στιγµή
δεν αξιοποιείται το εγχώριο δυναµικό αφού οι άνεργοι δεν θέλουν να χάσουν το επίδοµα ανεργίας για µία εποχική εργασία
λίγων εβδοµάδων ή και µηνών. Αλλά και σε θέσεις µε υψηλές
απαιτήσεις σε προσόντα υπάρχουν πραγµατικά ελλείψεις. Είναι
σηµαντικό λοιπόν, οι όποιες παρεµβάσεις να γίνονται τοπικά και
στοχευµένα. Η κατάρτιση πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε την τοπική οικονοµία.
Σε αυτό το σηµείο επανέρχοµαι στο αίτηµα που έχω µεταφέρει
και στον Υπουργό και το έχω απευθύνει και προς τη διοίκηση του
ΟΑΕΔ για τη δηµιουργία επαγγελµατικής σχολής στην Πέλλα µε
τµήµατα που να συνδέονται µε την τοπική οικονοµία. Η Πέλλα
είναι η µόνη ίσως Περιφερειακή Ενότητα της Μακεδονίας που
δεν διαθέτει σχολή του ΟΑΕΔ. Η απορρόφηση των καταρτισµένων είναι θεµελιώδης για τον θεσµό της κατάρτισης. Για αυτό
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θεωρώ πολύ σηµαντική τη συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους που γνωρίζουν πραγµατικά καλύτερα από τον καθένα τις
ανάγκες της τοπικής οικονοµίας, η οποία προβλέπεται στο σχέδιο νόµου. Επίσης η αξιολόγηση των παρόχων στα προγράµµατα
κατάρτισης θεωρώ πως αποτελεί µεταρρύθµιση που θα έχει
άµεσο αντίκτυπο.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο ΟΑΕΔ αναδιοργανώνεται, εκσυγχρονίζεται και µετονοµάζεται σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Γίνεται νοικοκύρεµα στους διαθέσιµους
πόρους. Ενσωµατώνονται νέα ψηφιακά εργαλεία και αξιοποιείται
η µεγάλη ακίνητη περιουσία που κληρονόµησε από τον πρώην
ΟΕΚ µέσω µιας αναβαθµισµένης στεγαστικής πολιτικής µε έµφαση στους νέους. Ολοκληρώνεται λοιπόν η µετατροπή του
ΟΑΕΔ από οργανισµό διαχείρισης της ανεργίας σε οργανισµό
ενίσχυσης της απασχόλησης. Μια διαδικασία που ξεκίνησε αµέσως µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Αναφορικά µε τις λοιπές διατάξεις θα ήθελα να αναφερθώ
στην επίλυση των θεµάτων των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης και τη διασφάλιση της λειτουργίας τους. Τα ΚΔΑΠ και τα
ΚΕΔΗΒ επιτελούν ουσιαστικό έργο ειδικά στις τοπικές κοινότητες της ελληνικής περιφέρειας.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1276 και ειδικό 101, η οποία προβλέπει
ταχεία διαδικασία έκδοσης πράξεων απονοµής σύνταξης. Έχω
τονίσει πολλές φορές την ανάγκη να απονέµονται οι συντάξεις
συντοµότερα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλισµένοι
δεν έχουν άλλα εισοδήµατα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει πολλά για την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων. Το αναγνωρίζουµε, αλλά το περιθώριο
βελτίωσης είναι ακόµη µεγάλο. Σε κάθε περίπτωση –επαναλαµβάνω- το σχέδιο νόµου αποτελεί µια ουσιαστική µεταρρύθµιση
συνεπή προς τις δεσµεύσεις µας για καθολική απασχόληση και
καλά αµειβόµενες δουλειές.
Και για αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βασιλειάδη.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας η κ.
Σκόνδρα Ασηµίνα και θα ακολουθήσει η κ. Χρηστίδου.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρητά και κατηγορηµατικά, συνεχώς και αδιαλείπτως η Νέα Δηµοκρατία και
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει την προτεραιότητά της για προσέλκυση νέων επενδύσεων µε κυρίαρχο στόχο
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στον σχεδιασµό της συγκεκριµένης αυτής πολιτικής το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα δηµιουργεί το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις, ώστε οι νέες
θέσεις που θα δηµιουργούνται να αξιοποιούνται µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο από αυτούς που πραγµατικά τις χρειάζονται.
Θεσµοθετείται για πρώτη φορά η επιδότηση της εργασίας.
Επιδοτούµε δηλαδή το κίνητρο, τη δυναµική και την απόδοση της
απασχόλησης. Ενδυναµώνουµε το δικαίωµα στην εργασία και τη
βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά» φέρει πλειάδα ευεργετικών διατάξεων
προς πολλαπλές κατηγορίες ωφελουµένων. Δεν είναι απλά µια
µετονοµασία του ΟΑΕΔ, όπως άστοχα υπερτονίστηκε από τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Προχωράει πολλά βήµατα παραπέρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ευεργετικές αυτές διατάξεις έχουν
περιγραφεί και αναλυθεί από τον εισηγητή µας. Χαρακτηριστικά
εκτός της µείωσης των πραγµατικών ανέργων θα αναφέρω την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Είναι η χάραξη και η εφαρµογή µιας πολιτικής
που θα διευκολύνει τη στέγαση για χιλιάδες εργαζόµενους και
ιδιαίτερα για τους νέους. Παρέχονται έτσι οικονοµικές διευκολύνσεις και ευελιξία σε ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή
της επαγγελµατικής τους ζωής.
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Οι νέοι µας αξίζουν να σπουδάσουν, να µορφωθούν, να καταρτιστούν, να µπουν στην αγορά εργασίας µε πίστη στις δεξιότητές
τους, µε σαφή επαγγελµατικό προσανατολισµό, µε κίνητρα ποιοτικά ανώτερα από την απλή εξασφάλιση της επιβίωσης. Αξιώνουν να ζουν αυτόνοµα, να δηµιουργούν οικογένειες και να
προοδεύουν, να παράγουν και να ζουν αξιοπρεπώς. Όχι να µετρούν µεροκάµατα και εργόσηµα µέχρι την συµπλήρωση των
απαιτούµενων, ώστε να δικαιούνται ξανά το επίδοµα ανεργίας.
Η κριτική από καθέδρας είναι θεµιτή όχι όµως όταν πρόκειται
για το µέλλον των παιδιών της Ελλάδος. Ρωτήστε όποιον λογιστή
γνωρίζετε πόσα είναι τα τηλεφωνήµατα που δέχεται καθηµερινά
και αφορούν το επίδοµα του ΟΑΕΔ, «µπαίνω;», «δεν µπαίνω;»,
«πόσα θα παίρνω;», «µε συµφέρει;», «άσε να τα πάρω για έναν
χρόνο και βλέπουµε». Συνάδελφοι, µας κουνάτε το δάχτυλο πίσω
από το οποίο κρύβεστε. Βλέπετε την πολιτική ορθότητα παραµορφωµένη πίσω από το αριστερό σας πρίσµα. Κάνετε πως δεν
καταλαβαίνετε και καλείτε την Κυβέρνηση να πράξει το ίδιο.
Εµείς επιλέγουµε να ψηφίζουµε διατάξεις για προώθηση των
επενδύσεων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας διεθνών προδιαγραφών, που µπορούν να απασχολήσουν από ανειδίκευτους
εργάτες έως επιστήµονες µε διδακτορικά, µε ανάλογες αµοιβές
και προνόµια. Δεν µπορούµε να κάνουµε σκοπίµως τα στραβά
µάτια και να διατηρούµε το υπάρχον καθεστώς ανεργίας. Υπάρχει µερίδα ανέργων που προσπαθεί να βρει δουλειά, αλλά δεν
βρίσκει ανάλογα µε τα προσόντα του. Παράλληλα υπάρχει και
άλλη µερίδα, όπου από επιλογή τους παραµένουν τυπικά άνεργοι, ώστε να καρπώνονται επιδόµατα και προνόµια του ΟΑΕΔ
ενώ ταυτόχρονα µπορεί να απασχολούνται ή να υποαπασχολούνται σε µαύρη εργασία.
Για εσάς µάλλον είναι βολική η επιδοµατική οµηρία. Είναι µια
φαινοµενικά φιλολαϊκή πολιτική στην οποία έχουν εθιστεί τα κόµµατα της Αριστεράς. Τα εξυπηρετεί να υπάρχουν συµπαγείς κοινωνικές οµάδες εξαρτηµένες από επιδόµατα, καθρεφτάκια
στους ιθαγενείς δηλαδή. Είναι συνήθης πρακτική υποδούλωσης
µε αδυναµία αντίδρασης. Σε αντιδιαστολή εµείς θέλουµε πολίτες
ανεξαρτήτους, αυτόνοµους και ελεύθερους µε πρόσβαση σε ευκαιρίες, παραγωγικούς για τους ίδιους και για τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι στη διάθεση του Σώµατος
τα στοιχεία τόσο της ΕΛΣΤΑΤ όσο και από τις πολυεθνικές εταιρείες ανάπτυξης και προώθησης ανθρώπινου δυναµικού που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας και µετρούν την απασχόληση.
Οι εργοδότες αναζητούν εργαζόµενους, τα νούµερα το λένε καθαρά. Κανένα σχέδιο νόµου και καµµία αναδιάρθρωση δηµόσιου
φορέα δεν µπορεί να πείσει τον πολίτη που δεν επιθυµεί να πάει
για δουλειά. Μπορεί όµως να δείξει τον δρόµο σε όσους πραγµατικά το επιθυµούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,
να τους ενηµερώσει, να ενισχύσει τις δεξιότητές τους, να τους
επιτρέψει να δοκιµάσουν µια εργασία χωρίς τον φόβο απώλειας
του επιδόµατος.
Το νοµοσχέδιο αυτό φέρνει διατάξεις και δίνει λύσεις που θα
απαλλάξουν τους πολίτες από οποιαδήποτε κουλτούρα επιδοµάτων. Πρέπει να ισορροπήσει η σχέση προσφοράς και ζήτησης
εργασίας, στόχος που κατά τη διάρκεια της µέχρι τώρα διακυβέρνησής µας έχει εν µέρει επιτευχθεί µε σηµαντική µείωση του
ποσοστού των ανέργων παρά τις δυσχερείς συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία. Επιδοτήσαµε την εργασία και εξακολουθούµε µέσα από το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», γιατί είναι
σηµαντικό η µείωση του αριθµού των ανέργων να αναφέρεται σε
πραγµατική και σταθερή πλήρωση θέσεων εργασίας. Μέσα από
το νοµοσχέδιο αυτό η ΔΥΠΑ δεν θα προωθεί απλώς την απασχόληση, θα προωθεί την εργασία. Σχεδιάστηκε για να εδραιώσει
την σταθερή εργασία, την παραγωγική εργασία, που ταιριάζει
στις δεξιότητες του εργαζόµενου και που δίνει έναυσµα να παραγάγει και να προοδεύσει -επαναλαµβάνω, γι’ αυτούς που επιθυµούν να εργάζονται- να εργάζονται σε θέσεις βιώσιµες, να
προσφέρουν στην εθνική οικονοµία και κυρίως να βελτιώσουν το
βιοτικό επίπεδο των ιδίων και των οικογενειών τους.
Για τους εργαζόµενους γονείς θεσπίζεται πλαίσιο δράσης δηµιουργίας χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων. Είναι ξεκάθαρα µια σηµαντική διάταξη διότι εγγυάται την εξισορρόπηση
της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή. Είναι άλλη µια έµ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρακτη απόδειξη ότι η Νέα Δηµοκρατία εφαρµόζει πολιτικές στήριξης των γυναικών και της οικογένειας.
Επέλεξα να σταθώ σε σηµεία που έχουν ιδιαίτερη πολιτική σηµασία, αφού καταδεικνύουν µε τον πιο σαφή τρόπο τις ουσιώδεις
διαφορές µεταξύ της δικής µας αντίληψης και διακυβέρνησης
και της δικής σας ιδεοληψίας και εµποδίων που θέτατε τα προηγούµενα χρόνια. Η κρίση έφερε την ανεργία και οι δικές σας
πολιτικές την γιγάντωσαν. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για διαιώνιση στρατιών επιδοτούµενων και ευεργετούµενων επίπλαστων ανέργων. Οφείλουµε στις νέες γενιές των Ελλήνων ίση
µεταχείριση και παροχές κράτους δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν συστηµατικά να ωραιοποιούµε τα ψεγάδια σε αυτόν τον
τόπο, να βαφτίζουµε κοινωνική πολιτική µόνο την εύκολη πολιτική των επιδοµάτων και της ανοχής. Λυπούµαστε, αν δεν το καταλαβαίνετε, αλλά η χώρα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, δεν
έχουν άλλο χρόνο για χάσιµο.
Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο και το οποίο µεταξύ των άλλων υλοποιεί ουσιαστικούς
στόχους για τους οποίους είχαµε δεσµευτεί απέναντι στους συµπολίτες µας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Σκόνδρα.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Χρηστίδου Ραλλία και ακολουθεί ο κ. Μαραβέγιας.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και µήνες η ελληνική κοινωνία έχει βρεθεί παγιδευµένη σε βοµβαρδισµό αυξήσεων στους
λογαριασµούς ενέργειας και σε µία θύελλα ανατιµήσεων σε βασικά αγαθά.
Σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022 και άρα δεν περιλαµβάνει τον αντίκτυπο από τον πόλεµο στην Ουκρανία, τρεις
στους τέσσερις Έλληνες δηλώνουν τεράστια αδυναµία να ανταποκριθούν στις µηνιαίες υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν
τους λογαριασµούς τους. Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη,
οι τιµές των τροφίµων το ίδιο. Ο πληθωρισµός έφτασε τον Μάρτιο το 8,9% σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία. Μεγάλη µερίδα των
εργαζοµένων φτωχοποιείται και φυσικά για τους άνεργους συµπολίτες µας η κατάσταση είναι ακόµα πιο τραγική.
Πώς αντιµετωπίζει αυτή την πραγµατικότητα η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Όχι µόνο αρνείται να λάβει µέτρα και να φορολογήσει τα υπερκέρδη που συγκεντρώνουν τα καρτέλ της ενέργειας, όχι µόνο
αρνείται να λάβει µέτρα ανακούφισης των αυξήσεων, αλλά αποφασίζει να φέρει νέες προκλητικές ρυθµίσεις σε βάρος του δυναµικού που είναι άνεργοι σε αυτή τη χώρα.
Η Κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν αντιλαµβάνεται ότι η ανεργία οφείλεται στις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες εξαιτίας
των ασκούµενων πολιτικών και εξαιτίας των διαρθρωτικών προβληµάτων της οικονοµίας, αλλά επιλέγει να κατηγορήσει τους
ανέργους βαφτίζοντάς τους τεµπέληδες που βολεύονται µε τα
επιδόµατα.
Φτάνετε δε στο ακραίο σηµείο να µιλήσετε περί καταχραστών
και απατεώνων ανέργων, προβαίνοντας σε εξοργιστικές γενικεύσεις και βαφτίζοντας την εξαίρεση του 1% σε κανόνα.
Δεν γνωρίζει ο Υπουργός ότι το ύψος του επιδόµατος ανεργίας είναι τραγικά χαµηλό;
Δεν γνωρίζει ο Υπουργός ότι η χώρα µας έχει τα πιο χαµηλά
επίπεδα στήριξης των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ύψος
και χρονική διάρκεια στήριξης; Και βέβαια, το γνωρίζει.
Και αντί να σκύψει σε αυτές τις αλήθειες και να αναζητήσει λύσεις, αποφασίζει να θολώσει την εικόνα, φέρνοντας αυτό το
ντροπιαστικό νοµοσχέδιο µε το οποίο σκοπεύετε να κατευθύνετε
τα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης σε προγράµµατα κατάρτισης, αντί να χρηµατοδοτήσετε µε αυτά προγράµµατα εργασίας.
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Έχουµε πολύ πικρή πείρα από αυτά τα προγράµµατα κατάρτισης, που τα παρουσιάζετε σαν πανάκεια. Τα είδαµε στην πανδηµία µε τα «σκόιλ ελικικού» και ξέρουµε ότι οι ίδιοι θα τρέξουν
πάλι να τα αξιοποιήσουν µε το αζηµίωτο.
Υπάρχει δοµική αδυναµία πιστοποίησης των προγραµµάτων
κατάρτισης και η Κυβέρνηση κλείνει τα µάτια στο πρόβληµα,
αφού αυτό βολεύει τους φίλους της.
Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταµείου αντί να πάνε σε πραγµατικές ανάγκες κινδυνεύουν να διοχετευτούν σε µαζικά και οριζόντια προγράµµατα Πληροφορικής ή σε άλλα γενικόλογα
προγράµµατα, χωρίς πρακτικό αντίκρισµα και όχι στην επαγγελµατική αναβάθµιση συγκεκριµένων δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες των ανέργων.
Όµως, το πραγµατικό σας πρόσωπο φανερώνεται στις πάµπολλες τιµωρητικές διατάξεις σε βάρος όσων δεν έχουν εργασία
και αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Πρώτο παράδειγµα. Επιβολή εξαιρετικά χαµηλών εισοδηµατικών κριτηρίων σε ανέργους για την καταβολή παροχών, όπως ο
κοινωνικός τουρισµός, ή η δωρεάν µετακίνηση σε µέσα µαζικής
µεταφοράς. Στην ουσία ο άνεργος µένει χωρίς παροχές εάν ο
σύζυγος ή η σύζυγός του εργάζεται και το οικογενειακό εισόδηµα είναι λίγο παραπάνω από 10.000 ευρώ. Δέκα χιλιάδες
ευρώ! Αυτή είναι η εκσυγχρονιστική σας αντίληψη για την υποστήριξη των αδύνατων στρωµάτων του πληθυσµού.
Δεύτερο παράδειγµα. Διαγραφή για δύο χρόνια από το µητρώο αναζητούντων εργασία, για τους ανέργους που αρνούνται
τρεις προσφερόµενες θέσεις εργασίας.
Η διάταξη αυτή προσποιείται ότι αγνοεί ότι οι καλές ή οι έστω
ικανοποιητικές θέσεις εργασίας αµέσως γεµίζουν και για τις υπόλοιπες θεωρεί τους όρους εργασίας µονοµερές προνόµιο του
εργοδότη, απαγορεύοντας οποιαδήποτε διεκδίκηση από τον εργαζόµενο. Δύο χρόνια εκτός µητρώου, µε κοµµένο κάθε επίδοµα
για όσους θέλουν αξιοπρεπή εργασία, ενώ έχουν παρακρατηθεί
οι εισφορές για τη λήψη του επιδόµατος όταν ο άνεργος ακόµη
εργαζόταν.
Τρίτο παράδειγµα. Υπερεξουσίες για τον διοικητή της νέας
υπηρεσίας ο οποίος θα αποφασίζει ως απόλυτος άρχοντας για
τις ποινές των ανέργων.
Ταυτόχρονα, εσείς οι δήθεν αντικρατιστές, µε το παρόν νοµοσχέδιο πετάτε έξω από τη διοίκηση της νέας υπηρεσίας τους κοινωνικούς εταίρους, κρατώντας για λογαριασµό σας τη
διορισµένη πλειοψηφία στο διοικητικό συµβούλιο και, συνεπώς,
τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων.
Το κοµµατικό κράτος των «γαλάζιων τρωκτικών» δεν θα άφηνε,
βέβαια, τον χώρο της ανεργίας µε τα τόσα κονδύλια στο απυρόβλητο, εκτός συµποσίου!
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει πολλά ακόµη προβληµατικά στοιχεία µε κυριότερα: την κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου για
την εργασία, την απουσία των κοινωνικών εταίρων από την εθνική
και την επιστηµονική επιτροπή δεξιοτήτων και τα αυστηρά κριτήρια επιλεξιµότητας και αξιολόγησης παρόχων που θέτουν
εκτός αγοράς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω να κλείσω µε κάποιες αξιακές επισηµάνσεις επειδή ο
χρόνος πιέζει και δεν µπορώ να αναφερθώ σε όλες τις προβληµατικές διατάξεις αναλυτικότερα.
Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωµα να απαιτούν δίκαιη αµοιβή,
σταθερή απασχόληση, ικανοποιητικές εργατικές εργασιακές
συνθήκες, προστασία της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Ίσες εργασιακές ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις φύλου,
εθνικής και κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισµού.
Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτεία
οφείλει να προσφέρει στους ανέργους επαρκή εισοδηµατική
στήριξη και υποβοήθηση στην εύρεση κατάλληλης εργασίας.
Είναι αναγκαίο να υπάρξει σχεδιασµός και σύνδεση των πολιτικών κατάρτισης και απασχόλησης των ανέργων µε τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της αναπτυξιακής πολιτικής.
Δυστυχώς, ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει τον ΟΑΕΔ
σ’ αυτές τις ράγες µε αυτές τις προοπτικές, ήλθατε εσείς και έρ-
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χεσθε και σήµερα και τον απαξιώνετε και τον µετατρέπετε από
έναν οργανισµό προσωρινής ανακούφισης και ελπίδας σε µια
γραφειοκρατική υπηρεσία ανίκανη να εκπληρώσει τον σηµαντικό
κοινωνικό της ρόλο.
Βρίσκετε παράλληλα κιόλας την ευκαιρία να αποκλείσετε χιλιάδες ανέργους και άνεργες από οποιαδήποτε βοήθεια δικαιούνταν να λάβουν από το κράτος. Ξηλώνετε τα πάντα, αλλά
ταυτόχρονα πέφτουν και τα τελευταία φύλλα συκής που έκρυβαν
τις προθέσεις σας. Χάρη σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ακόµη περισσότεροι αντιλαµβάνονται τί σηµαίνει νεοφιλελεύθερη Δεξιά, τί σηµαίνει η Δεξιά του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην αµφιβάλλετε για
τη συνέχεια, γιατί κάθε νύχτα -ξέρετε- έχει και ένα ξηµέρωµα!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα
Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν ήθελε κάποιος να περιγράψει µε µία µόνο φράση τον
στόχο της µεταρρύθµισης για τον ΟΑΕΔ που συζητάµε σήµερα,
θα έλεγε ότι εστιάζει περισσότερο στην ενίσχυση της εύρεσης
σταθερής εργασίας και λιγότερο στην επιδότηση µιας µόνιµης
ανεργίας η οποία σε καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να αποτελεί
λύση για κανέναν πολίτη. Και νοµίζω ότι αυτή η νέα φιλοσοφία
του Υπουργείου Εργασίας συµβαδίζει µε τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική για ανάπτυξη για νέες δουλειές και για καλύτερες
θέσεις εργασίας, χωρίς να µειώνεται φυσικά η σηµασία της οικονοµικής στήριξης των ανέργων. Το αντίθετο µάλιστα, µε αυτό
το νοµοσχέδιο δίνουµε έµφαση στην παροχή κινήτρων για την
αναζήτηση και την αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση θέσεων εργασίας από τους εγγεγραµµένους στα µητρώα του ΟΑΕΔ. Γιατί
καταβάλλουµε για πρώτη φορά επίδοµα εργασίας αντί για επίδοµα ανεργίας, αφού όσοι θα βρίσκουν δουλειά κατά την περίοδο επιδότησης της ανεργίας τους θα συνεχίσουν να
εισπράττουν το 50% αυτού του επιδόµατος µέχρι τη λήξη της
κανονικής περιόδου καταβολής του.
Επίσης, πριµοδοτείται µε 300 ευρώ η κατάρτιση ατοµικού σχεδίου δράσης από τους µακροχρόνια ανέργους για την ενεργότερη αναζήτηση εργασίας και συνδέονται πλέον οι αµοιβές των
παρόχων και των καταρτιζόµενων µε πραγµατικά και µε µετρήσιµα αποτελέσµατα της προσφερόµενης κατάρτισης. Έτσι για
παράδειγµα, τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης θα αξιολογούνται µε βάση το πόσο διευκολύνουν
τους ανέργους να βρουν δουλειά και όχι από το αν αφήνουν
πίσω τους τόνους χαρτιού και µεγάλα αρχεία.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι η σηµερινή συζήτηση ανέδειξε την
ίδια παθογένεια που πάντοτε εµφανίζει δυστυχώς, η Αριστερά
όταν η Βουλή εξετάζει νοµοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας.
Έτσι, λόγου χάριν, ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τον µύθο της κατ’ αποκλειστικότητα εκπροσώπησης των
εργαζοµένων προσπαθεί να πείσει ότι είναι εκείνος το εργατοπατερικό κόµµα και όχι το ΚΚΕ ή το ΜέΡΑ25 και πλειοδοτώντας
διολισθαίνει σε όλο και πιο ακραίες θέσεις που τον φέρνουν σε
ευθεία αντίθεση µε την πραγµατικότητα και χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι και η πρόσφατη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ τιµωρεί τους ανέργους.
Και πώς τους τιµωρεί; Προωθώντας, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, την κατάρτισή τους και τη σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας µε
σκοπό ακριβώς αυτό, δηλαδή, να βρίσκουν οι άνεργοι εργασία
και οι ήδη εργαζόµενοι να βελτιώνουν τις απολαβές τους, αποκτώντας καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτή, λοιπόν, είναι η τιµωρία των ανέργων, σύµφωνα µε τον κ. Τσίπρα, δηλαδή ότι θα
βρίσκουν τελικά δουλειά. Μάλλον εκείνος κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.
Η αλήθεια είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε κανένα κόµµα και δεν θα έπρεπε να έχει κανένα κοµµατικό πρόσηµο. Επιχειρεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε
πραγµατικά προβλήµατα, χρησιµοποιώντας όχι φυσικά ιδεοληψίες, αλλά την κοινή λογική.
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Για παράδειγµα, ποιος µπορεί να είναι αντίθετος στην εξαίρεση από ωφελήµατα του ΟΑΕΔ ανθρώπων µε υψηλά εισοδήµατα; Όχι, δεν θα κάνουµε την εξαίρεση κανόνα, αλλά τα
νούµερα είναι πάντα µετρήσιµα.
Με την ουσιαστική αξιοποίηση των κονδυλίων για την κατάρτιση που έρχονται από το Ταµείο Ανάκαµψης γιατί πρέπει, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε αντίθετοι; Η απάντηση είναι πως µόνο
όποιος ασκεί κατ’ επάγγελµα αντιπολίτευση µπορεί να απορρίπτει αυτά τα προφανή.
Βλέπουµε εποµένως και εδώ µια επανάληψη όσων είχαµε δει
πέρσι µε το εργασιακό νοµοσχέδιο, για το οποίο η Αριστερά
ισχυριζόταν ότι δήθεν καταργεί το οκτάωρο και απελευθερώνει
τις απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτά ξανακούσαµε και από
ορισµένους συναδέλφους που θυµήθηκαν τον επαναστατικό
τους οίστρο του περασµένου καλοκαιριού. Δεν θυµήθηκαν, όµως
–ατυχώς, κατά τη γνώµη µου- το φιάσκο στο οποίο τους οδήγησαν τότε οι άτοπες καταγγελίες και οι κοµµατικές κινητοποιήσεις
που δεν βρήκαν τελικά καµµία ανταπόκριση στον κόσµο της εργασίας. Δεν πειράζει, όµως, γιατί η επανάληψη είναι µητέρα της
µάθησης και αυτή η ανυπόστατη κριτική εκ µέρους της Αριστεράς και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα µε ό,τι έχει συµβεί και προηγουµένως, δηλαδή µηδενικό
πολιτικό όφελος και γι’ αυτό σας ευχαριστούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα συµπεράσµατα για το τι κάνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία
σε σχέση µε το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά δεν προκύπτουν µόνο από τη σύγκριση των πολιτικών µας θέσεων. Αψευδής µάρτυρας της αξιοπιστίας του καθενός είναι οι πράξεις και
τα αποτελέσµατα, ιδίως όταν έχει προηγηθεί κυβερνητική θητεία.
Έτσι, για παράδειγµα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα
αντιπολιτεύεται τη Νέα Δηµοκρατία ακόµα και για το γεγονός ότι
αυξάνουµε τους πόρους για την κατάρτιση, είχε τοποθετήσει
στον ΟΑΕΔ την καθηγήτρια στο Πάντειο κ. Καραµεσίνη ως διοικήτρια, η οποία είναι η ίδια που σε πρόσφατο άρθρο της στην
«ΑΥΓΗ» προέβλεψε αύξηση της ανεργίας εξαιτίας της φάσης επιβράδυνσης στην οποία έχει ήδη µπει η οικονοµία.
Μήπως, όµως, τα πήγαινε καλύτερα η κ. Καραµεσίνη µε τα
προγράµµατα απασχόλησης; Δυστυχώς όχι, γιατί όπως φαίνεται
και από την αυτοαξιολόγηση που έκανε και την αυτοκριτική της,
κατατάσσει στις µεγάλες επιτυχίες του ΟΑΕΔ επί των ηµερών
της το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας για την απασχόληση
των νέων πτυχιούχων στο δηµόσιο.
Μάλιστα, πρόσφατα συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει
θητεύσει στο Υπουργείο Εργασίας, έφερε ως υπόδειγµα εξειδικευµένης απασχόλησης τους εξακόσιους ογδόντα οκταµηνίτες
που τοποθετήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ µέσω αυτού του προγράµµατος
στον ΕΦΚΑ. Έφτασε η ίδια συνάδελφος να ισχυριστεί ότι αυτά
τα παιδιά έβγαζαν αρκετές χιλιάδες συντάξεις τον µήνα, έχοντας
αναλάβει εξειδικευµένα –υποτίθεται- καθήκοντα λόγω σπουδών
σε υπηρεσίες απονοµής του ταµείου.
Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η αυταπάτη ή η υποκρισία, γιατί
η συνάδελφος ως αρµόδια του τότε Υπουργού όφειλε να γνωρίζει πως στον ΕΦΚΑ, όπως και αλλού στο δηµόσιο, αυτοί οι νέοι
πτυχιούχοι των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ ούτε συντάξεις έβγαζαν ούτε εξειδικευµένα καθήκοντα είχαν. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς, υποαπασχολούνταν -και βέβαια όχι µε δική τους ευθύνηβγάζοντας φωτοτυπίες και κάνοντας αρχειοθετήσεις.
Αυτή ήταν η αξιοποίηση των νέων ανθρώπων από τα δήθεν επιστηµονικά προγράµµατα του ΟΑΕΔ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Επρόκειτο για καθαρή κοροϊδία των νέων ανέργων που ενώ αναζητούσαν ουσιαστική επαγγελµατική εµπειρία, ο ΣΥΡΙΖΑ τούς
οδηγούσε συνειδητά στην υποαπασχόληση.
Αυτή, όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η µεγάλη
µας διαφορά. Δεν έχουµε αυταπάτες ούτε προωθούµε µια εικονική πραγµατικότητα. Δηµιουργούµε πραγµατικές θέσεις εργασίας και στηρίζουµε την ουσιαστική εξειδίκευση του ανθρώπινου
δυναµικού της χώρας µέσα από στοχευµένα προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχίζουν τις διαθέσιµες επαγγελµατικές
δεξιότητες µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και φυσικά µε
τις ανάγκες των ίδιων των ανέργων.
Αυτούς τους στόχους θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε και γι’
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αυτό η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας θα εξακολουθεί να φέρνει µόνο θετικά αποτελέσµατα στη µείωση της ανεργίας µέσα
από την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και µέσα από τη
στήριξη των πλέον ευάλωτων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Ακολουθούν ο κ. Παπαηλιού, η κ Μάλαµα και ο κ. Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Παπαηλιού, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται προς συζήτηση και
ψήφιση στη Βουλή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε το οποίο
δήθεν εκσυγχρονίζεται ο ΟΑΕΔ, στην ουσία όµως τιµωρούνται
οι άνεργοι.
Το νοµοσχέδιο εντάσσεται στην πολιτική της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας για περαιτέρω αποδόµηση του κοινωνικού
κράτους. Το χρόνιο πρόβληµα της ανεργίας αντιµετωπίζεται µε
τιµωρητική λογική. Μεταφέρεται η ευθύνη της ανεργίας από τις
αναπτυξιακές πολιτικές, τη διάρθρωση και το περιεχόµενο της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την αγορά, στους ίδιους
τους ανέργους που παρουσιάζονται είτε ως άτοµα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα είτε ως τεµπέληδες και καταχραστές επιδοµάτων.
Ούτε µε τον περιορισµό ή µε την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των ανέργων ούτε µε την κατάρτιση, όπως αποτυπώνονται
στο νοµοσχέδιο, δηµιουργούνται «Δουλειές ξανά». Έτσι επιγράφεται το νοµοσχέδιο. Άλλος ένας ψευδεπίγραφος τίτλος, που
επιπλέον παραπέµπει σε διαφηµιστική καµπάνια, εντασσόµενος
στις επικοινωνιακές πρακτικές της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, όπως συµβαίνει µε σειρά νοµοσχεδίων, αφού όπως έχει
πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η επικοινωνία προηγείται της πολιτικής που στηρίζεται στην ουσία των πραγµάτων.
Είναι γεγονός ότι και τα χρόνια των µνηµονίων και της τεράστιας οικονοµικής και ανθρωπιστικής κρίσης ο ΟΑΕΔ πρόσφερε
κάποιες κατάλληλες θέσεις εργασίας, αφού στο παρελθόν είχε
αποτελέσει πηγή επιβίωσης, προσωρινής ανακούφισης και ελπίδας.
Με το νοµοσχέδιο ο ΟΑΕΔ µετονοµάζεται σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, χωρίς να εξηγούνται οι λόγοι, τουλάχιστον
ρητά. Πρόκειται για επιχείρηση υποβάθµισής του σε υπηρεσία,
γεγονός που προϊδεάζει για µελλοντικές περαιτέρω θεσµικές
ανατροπές. Επιπλέον, αυτή η µετονοµασία αποσκοπεί στον απόλυτο έλεγχο από το κράτος, από την Κυβέρνηση.
Εκτός αυτού, µε τη συγκεκριµένη αλλαγή-µετονοµασία προσβάλλεται η ιστορία ενός θεσµού χαραγµένου στη συνείδηση
των πολιτών ως αρωγού των ανέργων και των νέων από τα λαϊκά
στρώµατα και την εργατική τάξη που φοίτησαν και φοιτούν στις
σχολές µαθητείας και τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης του
οργανισµού.
Αναφέρθηκε προηγουµένως από την πλευρά της Συµπολίτευσης ότι η αλλαγή του ονόµατος κινείται σε συµβολικό επίπεδο
και δεν έχει δηµοσιονοµικό κόστος, αφού η δαπάνη θα καλυφθεί
από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, ωραία αντίληψη έχετε
για τους πόρους του συγκεκριµένου ταµείου που προορίζονται
για πολιτικές ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής -έτσι τουλάχιστον εµφανίζονται- και εν γένει για το δηµόσιο χρήµα.
Αυτή η ωραία αντίληψη επιβεβαιώθηκε και κατά τη συζήτηση
το πρωί του αιτήµατος άρσης της ασυλίας Βουλευτών ότι «το
θέµα δεν είναι τα λεφτά» που εισέπραξαν κάποιοι χωρίς πραγµατική αιτία και αδίκως. Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υλοποιήθηκε
ένα πρόγραµµα µεταρρύθµισης του ΟΑΕΔ που είχε ως αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό του µε νέα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης
του προφίλ των ανέργων, ηλεκτρονικής παρακολούθησης των
τάσεων της ζήτησης των επαγγελµάτων και της επιχειρηµατικότητας ανά κλάδο στις τοπικές αγορές, µε την πιλοτική εφαρµογή
καινοτόµων προγραµµάτων απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας, µε την πρόσληψη µεγάλου αριθµού µόνιµων εργασιακών
συµβούλων, µε την κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού του
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ΟΑΕΔ, µε την πιλοτική εφαρµογή ενός νέου µοντέλου ανοιχτών
προγραµµάτων απασχόλησης κατάρτισης και επιχειρηµατικότητας, µε την εισαγωγή του θεσµού των µηνιαίων συνελεύσεων εργαζοµένων στα κέντρα προώθησης της απασχόλησης, µε το νέο
µοντέλο διοίκησης, µε διαφάνεια, συµµετοχή κ.λπ..
Με το νοµοσχέδιο επιχειρείται η διοικητική αναδιοργάνωση
του ΟΑΕΔ που θα έχει ως αποτέλεσµα τον πλήρη έλεγχό του από
την Κυβέρνηση -το κράτος-, αφού περιορίζεται η συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων. Προβλέπεται η υποκατάσταση των δύο αντιπροέδρων του οργανισµού, που προέρχονται από τους κοινωνικούς εταίρους, από διορισµένους υποδιοικητές και ο
περιορισµός των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στο διοικητικό συµβούλιο σε ποσοστό µειοψηφίας.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν στον δήθεν εκσυγχρονισµό του, τη σχέση του µε τους ανέργους έχουν ως
σκοπό τη στοχοποίηση των ανέργων µε την έµµεση αναγόρευσή
τους σε καταχραστές παροχών που δεν δικαιούνται. Σε αυτό το
πλαίσιο ο δήθεν εκσυγχρονισµός έγκειται στη θεσµοθέτηση ποινών, όπως την επιβολή εισοδηµατικών κριτηρίων για την απόδοση των παροχών του, τη διαγραφή από το µητρώο επί δύο
χρόνια αναζητούντων εργασία που αρνούνται τρεις προσφερόµενες θέσεις εργασίας επί εξάµηνο λόγω άρνησης συµµετοχή
τους σε κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης ή τη σύνταξη ατοµικού
σχεδίου δράσης. Με τη θέσπιση της µη συµµετοχής σε πρόγραµµα κατάρτισης και στην αποτυχία σχετικής πιστοποίησης
ως προϋποθέσεων διαγραφής από το µητρώο του ΟΑΕΔ η κατάρτιση, η οποία είναι απολύτως αναγκαία, αντιµετωπίζεται όχι
ως εργαλείο για την απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά
είναι προφανές ότι επιδιώκεται να προσανατολιστεί προς τα ιδιωτικά συµφέροντα ο πακτωλός του 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αφού είναι βέβαιο ότι
θα δηµιουργηθούν εκατοντάδες επιχειρήσεις κατάρτισης, χωρίς
να θεσπίζονται µηχανισµοί ελέγχου και αποτελεσµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν κατακλείδι, µε το νοµοσχέδιο
επιδιώκεται να ενισχυθεί η αντίληψη, ότι η ανεργία δεν οφείλεται
στην έλλειψη θέσεων εργασίας αλλά στους ίδιους τους ανέργους
που αναζητούν εργασία, διότι είτε δεν συµµετέχουν όσο θα
έπρεπε στην κατάρτιση είτε δεν θέλουν να εργαστούν στις διαθέσιµες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας όµως δε δηµιουργούνται επειδή οι εν δυνάµει εργαζόµενοι έχουν σωστή κατάρτιση αλλά
δηµιουργούνται µε την άνθιση της οικονοµίας, δηλαδή, µε την κατάρτιση σχεδίων ανάπτυξης και επενδύσεων όταν υπάρχουν προγράµµατα προσλήψεων µε κριτήρια για εργοδότες και
εργαζόµενους που δηµιουργούν σταθερές και βιώσιµες θέσεις εργασίας στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Και ένα τελευταίο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη σηµερινή
οµιλία του πράγµατι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί κρίκο
µιας αλυσίδας ψηφισµένων ρυθµίσεων για τις εργασιακές σχέσεις
και εν γένει για τον χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Δεν σκοπείται
όµως η δηµιουργία ενός σταθερού και βιώσιµου εργασιακού πλαισίου αλλά η δηµιουργία και η επίταση ενός περιβάλλοντος «ζούγκλας» όπου η εργοδοτική αυθαιρεσία, η αβεβαιότητα για τους
εργαζόµενους αλλά και η επισφάλεια των εργασιακών σχέσεων
αποτελούν σήµατα κατατεθέντα µιας πραγµατικότητας οδυνηρής
για τους εργαζόµενους και τους ανέργους. Δηλαδή, ένα νοµοσχέδιο που αποσκοπεί όπως και τα υπόλοιπα νοµοσχέδια που έχει καταθέσει και ψηφίσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στην
πλήρη αποδόµηση του κοινωνικού κράτους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Να συνεχίσουµε µε την κ. Μάλαµα Κυριακή από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθούν ο κ. Θραψανιώτης, ο κ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Γιαννούλης, ο κ. Κρητικός Νεοκλής, η κ. Καφαντάρη και ο κ. Καλαµατιανός.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ που
συζητάµε σήµερα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η επιτοµή
του νεοφιλελευθερισµού που θα στοιχειώνει πραγµατικά την Κυ-
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βέρνηση αυτή και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εργασίας ο οποίος πριν
από έναν χρόνο διέλυσε το οκτάωρο στον ιδιωτικό τοµέα και
τώρα εξαπολύει ένα άγριο σαφάρι στον άνεργο αλλά, όπως φαίνεται από το νοµοσχέδιο και στην ίδια την περιουσία του ΟΑΕΔ.
Ειδικότητα του κ. Χατζηδάκη η υποβάθµιση του οργανισµού. Το
έχει συνηθίσει γιατί σε όποιο Υπουργείο πάει τα ίδια κάνει κάθε
φορά.
Μετά, λοιπόν, από τρία χρόνια άγριας κρίσης µετά από την
πρωτοφανή εκτόξευση του κόστους ζωής, µετά από χιλιάδες
δουλειές χαµένες και επιχειρήσεις κατεστραµµένες, εσάς αυτό
που σας νοιάζει είναι να στοχοποιήσετε τον άνεργο; Να τον εξαιρέσετε από τις πενιχρές παροχές που του δίνετε και να φορτώσετε στην πλάτη του ΟΑΕΔ µια απίστευτη γραφειοκρατία
εξωθώντας τα στελέχη του σε καταστάσεις κοινωνικής αναλγησίας αλλά και σε απόλυτη εργασιακή εξουθένωση;
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου σας θέλετε να µετατρέψετε
τον σύµβουλο εργασίας του ΟΑΕΔ σε µπαµπούλα κυριολεκτικά.
Σε µπαµπούλα για τον άνεργο. Τον σύµβουλο εργασίας στου
οποίου την πλατεία σήµερα έχετε φορτώσει µια τεράστια γραφειοκρατία εργασιών διοικητικού χαρακτήρα για να µπορέσει να
µείνει η υπηρεσία όρθια. Και τι κάνετε τώρα; Του λέτε να τιµωρεί,
να επιβάλει κυρώσεις και να ελέγχει ασφυκτικά τη συµπεριφορά
κάθε άνεργου.
Ξέρετε µε τι ασχολείται σήµερα ένας σύµβουλος εργασίας του
ΟΑΕΔ; Πηγαίνετε σε ένα υποκατάστηµα υπηρεσίας και θα το
δείτε. Διεκπεραιώσεις αποφάσεων χορήγησης επιδοµάτων ανεργίας, διεκπεραιώσεις διαδικασιών που αφορούν σε δικαιούχους
κοινωνικού τουρισµού, διεκπεραιώσεις γραφειοκρατίας σε
σχέση µε την στεγαστική πολιτική, διεκπεραιώσεις προγραµµάτων κατάρτισης, διεκπεραιώσεις προγραµµάτων επιδοτήσεων. Η
λίστα δεν τελειώνει ποτέ. Πάει και πάει και πάει και πάει. Στο
Νοµό Χαλκιδικής, παραδείγµατος χάριν, τα κενά στην στελέχωση
των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ υπερβαίνουν το 40% των οργανικών
θέσεων.
Την ίδια στιγµή έχουµε πάνω από δέκα χιλιάδες αιτήσεις για
επίδοµα ανεργίας κάθε φθινόπωρο µε δεδοµένη την εποχικότητα
της εργασίας σε ένα νοµό άκρως τουριστικό. Έχουµε, επίσης,
εκατοντάδες καταλύµατα που συµµετέχουν στα προγράµµατα
κοινωνικού τουρισµού. Διαιρέστε το όλο αυτό διά δεκαπέντε
υπαλλήλους και δείτε τι φόρτος αναλογεί στον καθένα. Και σας
ρωτάµε πώς αυτά τα στελέχη θα ασκήσουν συµβουλευτική εργασίας; Πότε θα καταφέρουν να ασχοληθούν µε τη σύζευξη της
αγοράς εργασίας; Εσείς όλα αυτά τα παραβλέπετε και λέτε να
γίνουν µπαµπούλες και κυνηγοί των ανέργων αυτοί, οι υπάλληλοι. Κατά τα άλλα να αλλάξουµε το όνοµα. Αυτό µας µάρανε.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο και ιδιαίτερα µε το άρθρο 43 βάζετε
ιδιώτες στη διαχείριση της περιουσίας του ΟΑΕΔ. Μιλάµε για µια
τεράστια περιουσία η οποία κανονικά θα έπρεπε να αξιοποιείται
για την εφαρµογή στεγαστικής πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας προς τους εργαζόµενους και στις ευάλωτες οµάδες του
πληθυσµού. Σήµερα µε την κρίση των µισθών, µε τον πληθωρισµό, µε την εκτόξευση του κόστους της κατοικίας, εσείς πηγαίνετε σε µια λογική real estate, παραβλέποντας ότι η Ελλάδα του
2022 αποτελεί µια χώρα χωρίς πολιτικές για τη στέγη µε πολύ
χαµηλούς µισθούς και µε τις χαµηλότερες παροχές ανεργίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κτηριακό απόθεµα, τώρα, του ΟΑΕΔ προσπαθείτε να το
απαξιώσετε κι αυτό µέσα από την απαξίωση της υπηρεσίας,
ώστε να µην µπορεί να το διαχειριστεί και τελικά να το δώσετε
κοψοχρονιά στους ιδιώτες. Το συνηθίζετε εξάλλου. Τον ΟΑΕΔ
του Πολυγύρου -παίρνω αυτό πάλι για παράδειγµα- στη Χαλκιδική, ο οποίος διαχειρίζεται σηµαντική ακίνητη περιουσία, τον
έχετε αφήσει χωρίς ούτε έναν µηχανικό, µε αποτέλεσµα οι υπάλληλοι, οι σύµβουλοι εργασίας, να αναγκάζονται να επωµίζονται
όλα τα καθήκοντα εγγραφής της ακίνητης περιουσίας στο κτηµατολόγιο για παράδειγµα, χωρίς προφανώς να είναι αυτή η δουλειά τους.
Εµείς σας λέµε για ακόµη µία φορά να προχωρήσετε σε ουσιαστική ενίσχυση του ΟΑΕΔ, σε προσλήψεις προσωπικού και σε
ειδική µέριµνα και για το προσωπικό των πενήντα πέντε - εξήντα
πέντε ετών που εργάζεται στον ΟΑΕΔ ως ωφελούµενοι των προ-
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γραµµάτων µακροχρόνια ανέργων. Πρέπει να προσλάβετε εξειδικευµένα στελέχη; Βεβαίως και πρέπει. Σαφώς. Αλλά χρειάζονται και διοικητικοί υπάλληλοι και χρειάζονται και ειδικότητες
κρίσιµες για τη διάσωση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ και
για την εφαρµογή της στεγαστικής πολιτικής.
Και στους εποχικά εργαζόµενους, στους εργαζόµενους στον
τουρισµό, τους οποίους έχετε πετάξει απ’ έξω, σας καλούµε
άµεσα να επανεξετάσετε το επίδοµα ανεργίας τους και να αποσύρετε όλες αυτές τις νεοφιλελεύθερες διατάξεις που στοχοποιούν τον άνεργο και διαλύουν τη σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα
στα ικανότατα στελέχη του ΟΑΕΔ και στους συµπολίτες µας, που
σήµερα αναζητούν εργασία.
Και τέλος, εφόσον πιστεύετε στον εκσυγχρονισµό της υπηρεσίας, προχωρήστε επιτέλους σε έναν εξορθολογισµό της τεράστιας γραφειοκρατίας -συµβατικής και ψηφιακής- που τους έχετε
φορτώσει. Απλοποιήστε διαδικασίες και ελαφρύνετε τους υπαλλήλους από όλον αυτόν τον φόρτο που τους εµποδίζει να εργαστούν πάνω στο βασικό αντικείµενο του ΟΑΕΔ, δηλαδή την
εξεύρεση εργασίας στους συµπολίτες µας που δεν µπορούν να
δουλέψουν. Τότε, ίσως, το «δουλειά ξανά» να αποκτήσει ένα
νόηµα και να µην προσβάλλει τη νοηµοσύνη µας, αλλά κυρίως
να µην προσβάλλει τη νοηµοσύνη των ανέργων συµπολιτών µας
και των εργαζοµένων στον ΟΑΕΔ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Θραψανιώτης έχει τώρα τον λόγο, µετά ο κ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Γιαννούλης και ο κ. Κρητικός.
Ορίστε, κύριε Θραψανιώτη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου θα σηµατοδοτήσει και θα γραφτεί µε µελανά γράµµατα στην ιστορία του εργατικού και συνδικαλιστικού
κινήµατος, µε αφορµή την αγωγή που κατέθεσε ο διοικητής του
ΟΑΕΔ εναντίον της οµοσπονδίας εργαζοµένων του οργανισµού
για την απεργία που κήρυξαν, στη λογική εφαρµογής του νόµου
ποινικοποίησης της απεργίας. Πράξη, που στο ερώτηµα του κ.
Χατζηδάκη ποιος είναι πιο φιλεργατικός, να ευτελίζει την έννοια
του φίλου µε τέτοιον τρόπο ώστε ακόµα οι Δάµων και Φιντίας,
που ταυτίζονται µε τον ορισµό της φιλίας από την αρχαιότητα,
θα ανατριχιάζουν στον τάφο τους.
Για να γίνει, όµως, κατανοητό το ατόπηµα του προέδρου του
ΟΑΕΔ ανέφερε στην αγωγή που κατέθεσε, εφόσον απεργήσουν
να καταβληθούν 10.000 ευρώ από την οµοσπονδία εργαζοµένων
του ΟΑΕΔ ως αποζηµίωση και 5.000 ευρώ από κάθε νόµιµο εκπρόσωπο, δηλαδή από τον πρόεδρο και το διοικητικό συµβούλιο.
Πράξη που εκτός από την ποινικοποίηση της απεργίας αποσκοπεί στον εκφοβισµό των εργαζοµένων, µε στόχο να απωλέσουν
κάθε δικαίωµα. Ο φόβος, όµως, να ξέρετε κάλλιστα µπορεί να
µετατραπεί σε οργή.
Γιατί, όµως, απήργησαν οι εργαζόµενοι; Γιατί θέλουν να υπερασπιστούν και να διαφυλάξουν εργασιακά δικαιώµατα και την
περιουσία τους. Έχουν άδικο; Είπε κάποιος οµιλητής από τη Νέα
Δηµοκρατία ότι ο ΟΑΕΔ ή θα αλλάξει ή θα βουλιάξει. Βούλιαξε
το 2012 µε αφορµή τη χρεοκοπία της χώρας και την επιβολή των
µνηµονίων που εσείς προκαλέσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και µε δική σας υπογραφή καταργήθηκε και έκλεισε ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας
και µαζί µε αυτούς χάθηκαν οι κοινωνικές παροχές, όπως η στέγαση ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, η προσχολική µέριµνα, ο κοινωνικός τουρισµός, ο πολιτισµός κ.λπ.. Μια πράξη που
χαρακτηρίστηκε σαν έγκληµα γιατί ήταν χρήµατα των εργαζοµένων και των εργοδοτών, χωρίς καµµία συµµετοχή του κρατικού
προϋπολογισµού.
Για το παρόν σχέδιο νόµου «Δουλειές Ξανά» δεν µπορεί παρά
να παραδεχτούµε ότι ο τίτλος είναι όντως ευρηµατικός. Με
αφορµή την κατάθεση του νοµοσχεδίου, ο κ. Χατζηδάκης έθεσε
το ερώτηµα, ποιος είναι άραγε πιο φιλεργατικός; Αυτός που παραδίδει την ανεργία στο 17,2% -ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή- ή αυτός που
τη ρίχνει στο 12,8%, εννοώντας τη Νέα Δηµοκρατία;
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να συµφωνήσουν και ο κύριος
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Υπουργός και οι Βουλευτές µεταξύ τους, γιατί ενώ ο κ. Χατζηδάκης την κατεβάζει στο 12,8%, άλλος την κατεβάζει στο 12
κόµµα κάτι, άλλος στο 11 και κάτι, αλλά δεν είναι, όµως, αυτό το
πρόβληµα.
Όλοι σας, µηδέ του Πρωθυπουργού εξαιρουµένου, φαίνεται
να έχετε πάθει αµνησία, όλοι σας θέλετε να διαγράψετε την περίοδο πριν το 2015 λες και το ελληνικό κράτος δηµιουργήθηκε
µετά το 2015, πιστεύοντας ότι έτσι θα παραγραφεί η ευθύνη για
τη χρεοκοπία της χώρας.
Ας δούµε, όµως, ποιος είναι πράγµατι πιο φιλεργατικός. Είναι
µήπως εκείνος που θεσπίζει τη ρατσιστικής έµπνευσης αµοιβή,
τον υποκατώτατο µισθό, για νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών ή
εκείνος που τον κατήργησε; Είναι µήπως φιλεργατικός εκείνος
που καταργεί το οκτάωρο και θεσπίζει την απλήρωτη εργασία,
υπονοµεύει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες; Είναι περισσότερο
φιλεργατικός εκείνος που υπόσχεται προεκλογικά γενναία αύξηση και δίνει µόλις 2%, αρνείται πεισµατικά την αύξηση, όταν
σήµερα το µέσο νοικοκυριό έχει χάσει πάνω από 14% της αγοραστικής τους δύναµης, λόγω έκρηξης της ακρίβειας ή ο ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία που αύξησε κατά 11,5 µονάδες τον κατώτατο µισθό και δεσµεύεται για αύξηση στα 800 ευρώ; Είναι
άραγε φιλεργατικός εκείνος που προστατεύει τους εργαζόµενους ή εκείνος που µε το καληµέρα καταργεί την αιτιολογηµένη
απόλυση κατ’ εντολή των εργοδοτών του; Πόσο φιλεργατικός
µπορεί να είναι κάποιος που στέλνει τους εργαζόµενους στο δικαστήριο για να κηρυχθεί παράνοµη η απεργία τους;
Παρεµπιπτόντως, ο κύριος Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης,
Υπουργός Ανάπτυξης το 2012 -2014, πόσες θέσεις εργασίας,
άραγε, δηµιούργησε ώστε να εκτοξευθεί η ανεργία στο 27,4%,
ποσοστό που την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ; Και ποιο είναι άραγε µεγαλύτερο ποσοστό, το 10,2 µονάδες µείωσης της ανεργίας επί
ΣΥΡΙΖΑ ή το 4,4 για το οποίο πανηγυρίζετε;
Γι’ αυτούς, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους ο τίτλος του
νοµοσχεδίου κάλλιστα θα µπορούσε να είναι αντί για «Δουλειές
Ξανά», «δούλεµα ξανά».
Εξαγγείλατε, πριν ενηµερωθεί η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, την κατάθεση της τροπολογίας για συντάξεις εµπιστοσύνης, που αποτυπώθηκαν πανοµοιότυπα σε όλα τα µέσα
ενηµέρωσης. Σε τρεις µήνες λέτε, αν δεν έχει εκδοθεί η σύνταξη,
θα τη βγάζει αυτοµάτως ο ΕΦΚΑ, µε βάση τα στοιχεία που θα καταθέτει ο ενδιαφερόµενος. Και η φάκα θα βρίσκεται εδώ, όπως
κατήγγειλε και η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος κ. Ξενογιαννακοπούλου. Ποιος θα φτιάχνει το φάκελο άραγε και πόσο θα
στοιχίζει αυτός ο φάκελος; Και αν είναι λάθος, ποιος θα τον πληρώσει;
Ακόµα και ο κ. Σκανδαλίδης πριν από λίγο στην οµιλία του,
όπως είπε ο ίδιος, µετά από τριάντα δύο χρόνια Βουλευτής θα
πάει στα γραφεία για να καταθέσει τα δικαιολογητικά. Δεν µπορεί
να τα φτιάξει ο ίδιος και είναι λογικό. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι θα
πάθει ο εργαζόµενος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, όταν ένας
Βουλευτής προβληµατίζεται πώς θα φτιάξει τη δήλωσή του. Πώς
θα τη φτιάξουν οι παραπάνω ενδιαφερόµενοι;
Αλήθεια, περιµένετε να σας πιστέψουν, όταν και ο κ. Χατζηδάκης και ο προκάτοχός του δήλωναν ότι από το 2020, τον Απρίλη
του 2021, τον Φλεβάρη του 2022, έχουµε χάσει το µέτρηµα, θα
έχουν καθοριστεί οι εκκρεµείς συντάξεις; Όταν εξαγγείλατε προσλήψεις χιλίων και δύο χιλιάδων λογιστών και δικηγόρων για την
επιτάχυνση απόδοσης των συντάξεων και έχουν εκδοθεί ελάχιστες και αυτές µε λάθη; Περιµένετε να σας πιστέψουν τα άτοµα
µε αναπηρία πάνω από 80%, οι οποίοι δεν έχουν πάρει την αναπηρική σύνταξη πάνω από έναν χρόνο, παρά τις επανειληµµένες
οχλήσεις στο Υπουργείο και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και
το µόνο που εισπράττουν είναι συµπάθεια και κατανόηση; Και ξέρετε γιατί; Διότι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχετε ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στην εξυπηρέτηση των λίγων.
Οι δουλειές ξανά, οι συντάξεις της εµπιστοσύνης αποτελούν
τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος και επιβεβαιώνουν ένα
πράγµα, την πλήρη αποτυχία του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός υφίσταται δυστυχώς τις συνέπειες µε τον χειρότερο
τρόπο.
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Οι επόµενες εκλογές θα δείξουν αν όντως έχετε δίκιο και θα
σας παραπέµψουν εκεί που χρειάζεται, έστω καθυστερούµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Κωνσταντινίδη και µετά µε τον κ. Γιαννούλη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντίθεσή σας,
κυρίες και κύριοι της έτσι λεγόµενης προοδευτικής Αριστεράς
σε σχέση µε το νοµοσχέδιο ευθυγραµµίζεται απολύτως µε τις
πολιτικές σας αντιλήψεις και πρακτικές. Εσείς θέλετε τον πολίτη
εξαρτηµένο από επιδόµατα και παροχές, που υποτίθεται ότι επιβεβαιώνουν το κοινωνικό σας προφίλ. Εµείς, από την άλλη, πρεσβεύουµε το µοντέλο του ενεργού και παραγωγικού πολίτη, που
δεν είναι εξαρτηµένος από το κράτος τροφό. Εσείς εγκλωβίζετε
τον επιδοµατούχο και εµείς του δίνουµε τα µέσα και τον τρόπο
για να απελευθερωθεί.
Σε αυτήν λοιπόν την πολιτική βάση εδράζεται και η αντιπαράθεσή µας στο συζητούµενο σχέδιο νόµου. Εσείς αδρανοποιείτε
και περιθωριοποιείτε τον άνεργο. Εµείς τον ενισχύουµε µε κίνητρα και εφόδια για να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, τον
κάνουµε πιο χρήσιµο και πιο απαραίτητο για τον εργοδότη του
και έτσι δυνητικά του δίνουµε τις προϋποθέσεις για να αυξήσει
και το εισόδηµά του, τον µισθό του.
Νοµοθετούµε, είπε ο κύριος Υπουργός, κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου την κοινή λογική. Νοµοθετούµε αυτό που ζητάει η
κοινωνία, λέω εγώ. Νοµοθετούµε τις λύσεις που συζητάµε µε
τους συµπολίτες µας, όταν προσπαθούµε να βρούµε λογικές
απαντήσεις σε εύλογα ερωτήµατα που προκύπτουν από µια παράλογη πραγµατικότητα. Πώς γίνεται σε µία χώρα µε θηριώδη
ποσοστά ανεργίας, ιδίως στις γυναίκες και στους νέους, να µη
βρίσκει κάποιος εργοδότης ή έστω να δυσκολεύεται να βρει έναν
κατάλληλο εργαζόµενο; Πώς γίνεται κάποιος να βρίσκει δουλειά
και κάποιος άλλος να µένει δέκα χρόνια στην ανεργία; Πώς γίνεται κάποιοι συµπολίτες µας να µπαίνουν µε όρους περιοδικότητας στην ανεργία; Πώς γίνεται κάποιοι να δηλώνουν µεγάλα
εισοδήµατα και παράλληλα να είναι δικαιούχοι παροχών που συνδέονται µε την ανεργία, διόδια, εισιτήρια, κοινωνικό τουρισµό,
στερώντας ουσιαστικά πόρους από αυτούς που πραγµατικά
τους έχουν ανάγκη; Πώς γίνεται να επιβραβεύουµε την ανεργία
και να τιµωρούµε την εργασία; Αυτά διερωτάται έξω ο κόσµος
και όχι αν ο ΟΑΕΔ που είναι µια δηµόσια υπηρεσία για την απασχόληση, θα µετονοµαστεί σε Δηµόσια Υπηρεσία για την Απασχόληση.
Και σε αυτά τα ερωτήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, επί τεσσεράµισι χρόνια δεν δώσατε λύσεις, δεν δώσατε απαντήσεις. Και για να µην κρυβόµαστε πίσω
από το δάκτυλό µας, πράγµατι σε µία χώρα όπου οι αθροιζόµενες ενισχύσεις και τα επιδόµατα φτάνουν σχεδόν τον µισθό ενός
εργαζόµενου, ενίοτε τον ξεπερνούν, όταν πρόκειται για µερικώς
απασχολούµενο, τότε ναι, το ίδιο το κράτος τον ωθεί στην ανεργία.
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν; Να µειώσουµε τις στηρίξεις στον
άνεργο; Όχι βέβαια. Πρέπει να τις αντιστρέψουµε. Πρώτα από
όλα να αυξήσουµε τις αµοιβές των εργαζοµένων, για να έχει κίνητρο ένας άνεργος να ψάξει να βρει δουλειά. Και το κάναµε. Το
κάναµε στην αρχή της χρονιάς και θα το ξανακάνουµε, µε ακόµα
πιο γενναίο τρόπο, πιο σηµαντικά το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Και όταν θα γίνει η σούµα θα δείτε ότι τηρήσαµε και µε το παραπάνω τη δέσµευσή µας για αύξηση του κατώτατου εισοδήµατος
σε µεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση του ΑΕΠ. Ναι, αλλά τι
δουλειά; Δωδεκάωρο και να πληρώνετε για οκτάωρο; Όχι! Με
ψηφιακή κάρτα που θα φαίνεται πότε µπαίνει στην εργασία του
και πότε φεύγει από αυτήν. Μια άλλη καινοτοµία που εµείς την
ψηφίσαµε και εσείς οι ευαίσθητοι, οι φιλεργατικοί την καταψηφίσατε.
Έχουµε λοιπόν και λέµε: καλύτερη αµοιβή, ψηφιακή κάρτα για
να ελέγχεται η κατάχρηση από τον εργοδότη και τι άλλο; Και
µπόνους. Είσαι στην ανεργία. Βρήκες δουλειά. Συνεχίζεις να
παίρνεις το 50% του επιδόµατος ανεργίας. Και µισθό και 50%

11833

του επιδόµατος. Επιδοτείστε την εργασία και όχι την ανεργία,
µας λέει ο κόσµος.
Και όχι µόνο αυτά. Ειδικά κίνητρα για τους νέους, για εκείνους
που δεν έχουν προϋπηρεσία. Πρώτο ένσηµο, το έχουµε νοµοθετήσει, στήριξη στον νέο άνθρωπο. Στήριξη όµως και στη µητέρα.
Κίνητρα για να δηµιουργήσουν οι επιχειρήσεις χώρους φροντίδας βρεφών. Δυνατότητα τηλεργασίας, ψηφιακή εποχή, λέµε,
νέες τεχνολογίες. Κι αυτά εµείς τα φέραµε και αυτά εσείς τα καταψηφίσατε. Νταντάδες της γειτονιάς, κυρία Υφυπουργέ, δράση
που και αυτή στηρίζει τις οικογένειες. Μπράβο σας! Φρέσκες
ιδέες, νέα πράγµατα. Και τις νταντάδες τις καταψηφίσατε, όµως.
Πάµε όµως και παρακάτω. Να βάλουµε κάποιο αντικίνητρο
στον εκ συστήµατος άνεργο ή όχι. Τι λέτε γι’ αυτό; Διότι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το ταµείο της ανεργίας δεν είναι διάλειµµα. Δουλεύω κάποιους µήνες, µπαίνω σε ένα ταµείο, ξαναγυρίζω στη δουλειά. Το ταµείο είναι για εκείνον που δεν βρίσκει
δουλειά. Συνεπώς, όταν σου προσφέρεται εργασία που ταιριάζει
στο δηλωµένο και πραγµατικό σου προφίλ, στη δουλειά που έκανες πριν βγεις στην ανεργία και εσύ την αρνείσαι όχι µία, όχι δύο,
αλλά τρεις φορές -τι λέτε;-, πρέπει να συνεχίσεις να απολαµβάνεις τα ίδια προνόµια;
Μιλάµε για πρακτικές που εφαρµόζονται στα ισχυρότερα κοινωνικά κράτη της Ευρώπης. Έχουµε όµως και τον µακροχρόνια
άνεργο. Να τον αφήσουµε στον πάγο; Δεν υπάρχει µεγαλύτερη
παγίδα από την χρόνια αποµάκρυνση από τον χώρο της εργασίας. Πάει, βάλτωσε, έµεινε µακριά από τις εξελίξεις, τις τεχνικές,
την επιστήµη, τις επαγγελµατικές καινοτοµίες. Ακόµα χειρότερα
περιθωριοποιείται από την κοινωνία. Πρέπει να βρεθεί κάτι για
να τον κινητοποιήσει. Εκεί λοιπόν, χρειάζεται ο σύµβουλος απασχόλησης, να φτιάξουν µαζί ένα πλάνο, τι ξέρεις να κάνεις, πού
υπάρχει ζήτηση, πώς µπορείς να εξελιχθείς. Το έκανες; Πάρε 300
ευρώ στήριξη. Κινητοποίηση λοιπόν και κινητροδότηση του µακροχρόνια ανέργου είναι η µαγική λέξη.
Κι εδώ κουµπώνει η κατάρτιση. Γιατί δεν βρίσκει δουλειά; Δεν
έχει τις δεξιότητες. Πήρε πτυχίο, µάλιστα σηµαντικό. Διά Βίου
Μάθηση, εξίσου σηµαντική. Δουλειά όµως, βρήκε µε τα εφόδια
που του έδωσες; Να µη βάλουµε λοιπόν, το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας στην επιδοτούµενη κατάρτιση; Μιλάµε για το
Υπουργείο Εργασίας. Εδώ, οι πολιτικές στοχεύουν στην ενίσχυση του ανέργου, όχι για να παραµείνει άνεργος, αλλά για να
βρει απασχόληση, να προχωρήσει τη ζωή του, να φτιάξει οικογένεια. Οικογένεια; Πώς θα φτιάξει οικογένεια όταν το ενοίκιο
του µόνο ξεπερνάει το 40% του εισοδήµατός του; Εκεί λοιπόν,
έρχεται η άλλη διάσταση του νοµοσχεδίου, η στεγαστική. Με την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του φορέα, µε συµπράξεις
µε ιδιώτες, µε ενίσχυση ενοικίου, µε επιδότηση στεγαστικού, όχι
µόνο για τους ανέργους αλλά και για τους νέους εργαζόµενους.
Και εκεί αυτό το σηµαντικό εργαλείο, κυρία Υφυπουργέ, µπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, εργαλείο για την περιφερειακή
ανάπτυξη, εργαλείο για την αντιµετώπιση δηµογραφικής απειλής
της επαρχίας. Φτιάξτε σπίτια µε ΣΔΙΤ για νέους ανθρώπους στην
ΠΕ Κοζάνης η οποία απειλείται δηµογραφικά. Φεύγει ο κόσµος
από εκεί. Και εκεί που θα πάει ο εργαζόµενος θα πάει και ο εργοδότης, ιδίως όταν υπάρχουν επενδυτικά κίνητρα, όπως συµβαίνει αυτή τη στιγµή στον τόπο µου.
Θέλω ακόµα να θίξω δυο ακόµα θέµατα: Υπάρχει νοµική βάση
και περιθώριο για να µονιµοποιηθούν οι εκπαιδευτές του ΟΑΕΔ
µε ανανεούµενες συµβάσεις. Τέλος, διευρύνετε το πλαίσιο στα
προγράµµατα της απολιγνιτοποίησης ούτως ώστε να µπορούν
να ενταχθούν πολλοί συµπολίτες µας.
Κυρία Υφυπουργέ, πρόκειται για ένα φρέσκο, καινοτόµο, µεταρρυθµιστικό και προοδευτικό νοµοσχέδιο το οποίο φυσικά
υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Χρήστο Γιαννούλη. Ακολουθεί ο κ.
Νεοκλής Κρητικός. Σας παρακαλώ προσοχή στον χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κωνσταντινίδη, που προηγηθήκατε στο Βήµα, θέλω να
σας ρωτήσω πολύ απλά: Πώς γίνεται να λέτε τόσα ψέµατα και
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να πιστεύετε ότι είναι η πραγµατικότητα; Πώς γίνεται να περιγράφετε την ανεργία µε µια ψυχρή απόσταση ενός δακτυλογραφηµένου κειµένου και όχι από καρδιάς; Έχετε υπάρξει ποτέ
άνεργος για να λέτε όλα αυτά τα κενά περιεχοµένου που δεν
προσεγγίζουν την πραγµατική εικόνα του ανέργου; Έχετε καπνίσει ποτέ απελπισµένος στο µπαλκόνι του σπιτιού γιατί έχετε υποστεί οικονοµική και κοινωνική απαξίωση είτε απολυόµενος, είτε
εργαζόµενος και βλέποντας την πόρτα της εξόδου σε συνθήκες
ζούγκλας;
Συγγνώµη που σας απορρόφησα από την περιήγησή στα κινητά σας. Σήµερα το πρωί ο κ. Χατζηδάκης µάς αποκάλεσε «τεχνοφοβικούς». Γκουγκλάρετε, σας παρακαλώ, στα κινητά σας
αυτή την ώρα, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία που στηρίζει
αυτές τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, πόσα ψέµατα έχετε πει.
Προσπάθησα να µπω στην Αίθουσα και µπερδεύτηκα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αντί να βάλω την κάρτα της Βουλής, έβαλα την
ψηφιακή κάρτα ασφαλισµένου. Τι; Δεν εκδόθηκε πριν δύο χρόνια; Ο κ. Χατζηδάκης µάς έλεγε ότι εκδίδεται. Συνάδελφοι, γελάτε, αλλά δεν εκδόθηκε η ψηφιακή κάρτα ασφαλισµένου;
Νόµιζα ότι εκδόθηκε.
Εν πάση περιπτώσει, η ανεργία είναι µια πολύ σοβαρή συνθήκη για κάθε έναν και κάθε µια ξεχωριστά που έχουν την εξάρτηση από τον µισθό τους -µεταφέρω τα λόγια του Κυριάκου
Μητσοτάκη για την εξάρτηση από τον µισθό- και δεν ανέχονται
παραπολιτικά και µικροκοµµατικά παιχνίδια.
Ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι: «Δουλειές Ξανά». Από την
προπαγάνδα περνάτε και στη λεζάντα, κάνετε παιχνίδια µε τους
τίτλους. Δεν θα µπω σ’ αυτή την παγίδα, αλλά µου κάθεται πολύ
πιο εύκολα το: «δουλίτσες ξανά» και όχι το «Δουλειές Ξανά».
Όµως, είναι τόσο ιερή η υπόθεση που δεν µπορεί να αστειευτεί
κανείς.
Βέβαια, η προϋπηρεσία του Πρωθυπουργού και του κ. Χατζηδάκη στο να απολύεται κόσµος είναι γνωστή. Είναι οι σχολικοί
φύλακες, είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι χιλιάδες άνθρωποι που
είδαν την πόρτα της εξόδου µε κυβερνητικές αποφάσεις µιας κυβέρνησης υπό τον Αντώνη Σαµαρά και Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης τον κ. Μητσοτάκη. Τι να φτουρήσει ο κ. Χατζηδάκης
µπροστά του; «Δουλίτσες ξανά».
Θυµίστε µου κάτι, και επειδή εµείς δεν είµαστε «τεχνοφοβικοί»
αλλά έχουµε φοβία στο ψέµα, στην παραπολιτική, στη µικρόνοη
κοµµατική εξάρτηση, στις πελατειακές σχέσεις και στις δοσοληψίες που προσπαθείτε να χτίσετε µε καθένα και καθεµία από
όλους τους Έλληνες απλά για να έχετε εκλογικό ακροατήριο,
ποια είναι η κυβέρνηση που µόλις πρωτοεκλέχθηκε απελευθέρωσε τις απολύσεις; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι η πρώτη
σας νοµοθετική παρέµβαση, µε το που εκλεγήκατε, η απελευθέρωση των απολύσεων. Και σήµερα υπερασπίζεστε την ψυχική,
οικονοµική και κοινωνική αγωνία των ανέργων, απλά αλλάζοντας
την ονοµασία του ΟΑΕΔ; Ποιος είναι απέναντι στις συλλογικές
συµβάσεις; Ποιος κατήργησε το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας
µετατρέποντάς το σε µια αρχή που δεν έχει κάνει ούτε το 1/3 των
ελέγχων σε µια εργασιακή ζούγκλα που έχει την πολιτική σας
ανοχή; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
Λείπει και ο απουσιολόγος της κυβερνητικής πλειοψηφίας κ.
Μαρκόπουλος ο οποίος λίγο πριν έπαιρνε απουσίες πόσοι Βουλευτές είναι του ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι του ΜέΡΑ25 και πόσοι του ΚΚΕ.
Εκεί που δεν πήρε απουσίες είναι σε κοινωνικούς αγώνες που
δόθηκαν εδώ και χρόνια για να υπάρχουν δικαιώµατα και όχι πολιτικές συναλλαγές ή πολιτικές δεύτερες σκέψεις µέσα από ένα
νοµοσχέδιο που υποτίθεται ότι βαφτίζεται ως µεταρρύθµιση.
Να µην µιλήσω για τις υπερωρίες, να µην µιλήσω για τις συνθήκες εργασίας, να µην µιλήσω για τίποτε απ’ όλα αυτά. Να θυµηθώ µήπως τη φιέστα, και δεν ντρέπεστε, στα Ιωάννινα όπου ο
κ. Μητσοτάκης εµφάνισε ως επιστήµονα που επέστρεψε από το
εξωτερικό -και καλά να είναι το παιδί- τον γιο ενός µεγάλου εργοστασιάρχη της περιοχής; Λεζάντα, επικοινωνία και προπαγάνδα. Τα ξεχάσατε αυτά;
Κύριε Φωτήλα, γκουγκλάρετε: Απελευθέρωση απολύσεων και
όλα τα ψέµατα της παράταξής σας.
Μήπως ξεχάσατε επίσης την ποµφόλυγα ότι θα επιστρέψουν
πεντακόσιοι νέοι επιστήµονες από το εξωτερικό τους πρώτους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µήνες της θητείας σας; Μα, δεν ντρέπεστε;
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Έχετε δίκιο, ήρθαν περισσότεροι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ήρθαν λιγότεροι και φεύγουν κιόλας κι άλλοι.
Και το ότι κάνετε αστειάκια µ’ αυτό είναι δείγµα της έλλειψης
ευαισθησίας, κύριε Φωτήλα. Λυπάµαι. Δεν ξέρω αν το ποτάµι της
οργής έχει φτάσει σε εσάς, επειδή προέρχεστε από Το Ποτάµι,
αλλά υπάρχει µια κοινωνία που βράζει έξω και δεν θέλει ψέµατα,
δεν θέλει τυχοδιωκτισµούς.
Εκκρεµούν εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες κύριες συντάξεις. Εκκρεµούν εκατόν είκοσι πέντε επικουρικές. Τι κάνατε για να δείτε
ότι εκτός από πολιτικοί απατεώνες είστε και εκδικητικοί; Στο πρόγραµµα «Νέων Επιστηµόνων» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µεταξύ
άλλων, είχε προσλάβει εξακόσιους ογδόντα τρεις πτυχιούχους,
νέα παιδιά, υψηλών προσόντων, υψηλής τεχνογνωσίας, τον
οποίων η απασχόληση ήταν να βγάζουν και να βοηθούν στην έκδοση συντάξεων. Τους διώξατε, κάνατε έναν διαγωνισµό µετά,
δεκατεσσάρων µηνών, για εκατό πτυχιούχους µε συνθήκες ζούγκλας. Ήταν εξακόσιοι ογδόντα τρεις νέοι επιστήµονες οι οποίοι
έδιναν συντάξεις µε ρυθµούς που δεν µπορεί να διανοηθεί κανείς
και τους διώξατε και σήµερα µιλάτε για την ενίσχυση των ανέργων. Είναι η ευκαιρία σας τώρα µε µια διάταξη οι άνθρωποι αυτοί
να επιστρέψουν και να συνεχίσουν να εκδίδουν συντάξεις γιατί
τα κάνατε µούσκεµα και σ’ αυτό. Πού είναι το κουµπί του κ. Βρούτση να το πατήσω για να βγουν οι συντάξεις σε τριάντα δευτερόλεπτα; Υπάρχει σε κάποιον ονειρικό κόσµο;
Είναι τόσο σοβαρό όπου δυστυχώς η µικροπολιτική σας αντίληψη για όλα τα σύνθετα ζητήµατα και της καθηµερινότητας και
της κοινωνίας και της οικονοµίας βρίσκουν ένα εµπόδιο. Δεν σας
ενδιαφέρει. Δεν είναι µόνο ότι δεν µπορείτε και δεν θέλετε. Δεν
σας ενδιαφέρει. Ροκανίζετε τον χρόνο και τους πόρους, οικονοµικούς και ανθρώπινους, αυτής της χώρας και είµαι σίγουρος ότι
για µια ακόµη φορά, και αυτό πραγµατικά σας στοιχειώνει, θα
παραδώσετε στην επόµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάλι µια Ελλάδα
κατεστραµµένη, γιατί είστε βουλητικοί µε ένα πράγµα, µε την
εξουσία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Νεοκλής Κρητικός.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι…
Κύριε Μουλκιώτη, ελπίζω να µην κοιτάτε το κινητό σας την
ώρα που µιλάµε, έτσι; Να είσαστε λίγο πιο προσεκτικός. Και νοµίζω να είµαστε λίγο πιο σοβαροί σε αυτήν την Αίθουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να είναι σοβαρός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: … όταν ένας οργανισµός δεν λειτουργεί σωστά ή λειτουργεί µε αποδοτικότητα µικρότερη από αυτή
που µπορεί, πρέπει να αλλάζει, να ανανεώνεται δραστικά µε την
διάγνωση των διεργασιών του, των σχεδιασµών νέων, τον µετασχηµατισµό του οργανισµού, την λειτουργία συστήµατος διαχείρισης των διεργασιών και τη σταδιακή βελτίωση.
Αυτή την αναδιάρθρωση προωθούµε σήµερα στον ΟΑΕΔ και
είναι η σηµερινή οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, η οποία
απαιτεί τη µεταρρύθµιση του οργανισµού, του οποίου η διοίκηση
είναι ικανή και µπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Είναι
µια αναδιοργάνωση σηµαντική για την πραγµατική ενίσχυση των
µακροχρόνια ανέργων και βοήθεια να ενταχθούν σε ένα σταθερό
εργασιακό περιβάλλον.
Η εµπειρία που έχουµε, στα πολιτικά µας γραφεία, τα οποία
αποτελούν σηµεία στα οποία οι συµπολίτες µας ευελπιστούν να
βρουν δουλειά δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν και καµµία να
αντιµετωπίζει µε πλήρη άρνηση και καχυποψία την εν λόγω προσπάθεια.
Αν αφαιρέσουµε όλες τις λέξεις του νοµοσχεδίου θα παραµείνει η θέληση της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στα χέρια των πραγµατικών ανέργων, δηλαδή, των
ανέργων που θέλουν, αλλά δεν µπορούν να βρουν µια σταθερή
εργασία και να εισαχθούν σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλ-
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λον. Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µακροχρόνια
άνεργοι είναι η έλλειψη ουσιαστικής κατάρτισης και η απουσία
ικανοτήτων και εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στη σηµερινή
απαιτητική εργασιακή πραγµατικότητα.
Αυτό δείχνει, άλλωστε ο ευρωπαϊκός δείκτης δεξιοτήτων, ο
οποίος περιέχει τον τρόπο ανάπτυξης, ενεργοποίησης και αντιστοίχισης των δεξιοτήτων των ανέργων σχετικά µε την προσφερόµενη εργασία. Δείχνει την πολύ µεγάλη απόσταση που πρέπει
να διανύσουµε για να δηµιουργήσουµε ένα καλό πλαίσιο ενίσχυσης των συµπολιτών µας. Η θέλησή µας δεν είναι να τιµωρήσουµε ή να αποκλείσουµε κανέναν όπως επαναλαµβάνει η
Αντιπολίτευση, η οποία κρίθηκε.
Βασική µας µέριµνα είναι η συµπερίληψη των πραγµατικών
ανέργων στην διαδικασία της επιµόρφωσης, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στη συνέχεια η διασύνδεσή τους µε την αγορά
εργασίας. Η αγορά εργασίας είναι απαιτητική. Κανείς δεν προσλαµβάνει ανειδίκευτους. Κανείς δεν πληρώνει αυτόν που δεν
µπορεί να κάνει τη δουλειά του αποτελεσµατικά. Η σκληρή πραγµατικότητα απαιτεί δράση. Για τους συµπολίτες µας η εσκεµµένη
ανεργία δεν πρέπει να είναι επιλογή, γι’ αυτό και θέλουµε να επιδοτήσουµε καταλυτικά την εργασία και να ωθήσουµε τους συµπολίτες µας στην έξοδο από το τέλµα της ανεργίας.
Στις πρώτες κοινωνίες όλοι εργάζονταν, άλλοι λιγότερο, άλλοι
περισσότερο. Όλοι είχαν τον ρόλο τους. Κανείς δεν ζούσε από
την εργασία των άλλων εκτός και εάν δεν τους το επέτρεπε η φυσική τους κατάσταση και το ίδιο τους το σώµα. Πιστεύουµε βαθιά
ότι δικαίωµα στην εργασία το έχουν όλοι. Και αυτός είναι ο στόχος µας να δηµιουργήσουµε και να λειτουργήσουµε ένα εργαλείο, το οποίο θα επανεντάσσει τον άνεργο στην αγορά και θα
του δίνει ώθηση να φύγει από το τέλµα της ανεργίας.
Ο τίτλος του νοµοσχεδίου «Δουλειές Ξανά» είναι όντως εννοιολογικά ολόσωστος και όροι όπως: ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων, συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, σύνδεση µε
την αγορά εργασίας δεν είναι προβληµατικοί ούτε πρέπει να προκαλούν φόβο στους συµπολίτες µας που θέλουν να δουλέψουν.
Γνωρίζουν ότι η πραγµατικότητα είναι συγκεκριµένη και απαιτεί
πραγµατικές τοµές.
Θα κλείσω την οµιλία µου µε δυο λόγια σχετικά µε την τροπολογία για την απονοµή των συντάξεων. Αποτελεί και αυτή τοµή,
µια τοµή για τη γρήγορη απονοµή των συντάξεων χωρίς ταλαιπωρία και αδικαιολόγητες αναµονές. Το ιστορικό ασφάλισης θα
ελέγχεται εντός τριµήνου από τον οργανισµό και στη συνέχεια
θα απονέµεται η σύνταξη ανεξάρτητα από το εάν περατώθηκε ο
έλεγχος ή όχι. Μπαίνει η έννοια και η σηµασία του χρόνου απονοµής της σύνταξης σε πρώτη προτεραιότητα. Η πράξη απονοµής θα γίνεται από τα δεδοµένα του πληροφοριακού
συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» και στοιχείων που έχει υποβάλει ο ασφαλισµένος µαζί µε την αίτησή του για συνταξιοδότηση.
Η βασική σκέψη για τη νέα διαδικασία είναι ότι τα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί θα επαληθεύονται µετά την έκδοση της πράξης
απονοµής σύνταξης και όχι εκ των προτέρων. Γι’ αυτό και οι συντάξεις φέρουν τον ξένο, αλλά δόκιµο όρο fast track.
Για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι και τις 31 Μαρτίου
του 2022 η πράξη απονοµής σύνταξης θα εκδίδεται µε βάση τα
στοιχεία που ήδη υπάρχουν στα πληροφοριακά συστήµατα του
e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισµένων για την αναγνώριση του χρόνου σύνταξης επιπλέον αυτού που προκύπτει από
τα προαναφερθέντα συστήµατα. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται
καθαρά στην εµπιστοσύνη που έχει το κράτος στους πολίτες και
γι’ αυτό χρησιµοποιείται ο όρος σύνταξης εµπιστοσύνης.
Σχετικά µε την επικουρική σύνταξη αυτή θα εκδίδεται στους
τρεις µήνες ακριβώς µετά την κύρια σύνταξη, ενώ το εφάπαξ θα
καταβάλλεται έξι µήνες µετά το σχετικό αίτηµα.
Θεωρώ τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία και τη συγκεκριµένη
τροπολογία ιστορικές, γιατί στηρίζουν τους ανέργους, στηρίζουν
τους συµπολίτες µας δικαιούχους σύνταξης. Θα αναβαθµίσουν
την ποιότητα κατάρτισης, θα επιταχύνουν την απονοµή των συντάξεων, θα βγάλει από το αδιέξοδο χιλιάδες συµπολίτες µας.
Είναι νοµίζω δίκαιες ρυθµίσεις µε καινοτόµες πρακτικές. Είναι
σωστές, διαρθρωτικές αλλαγές.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε την κ. Καφαντάρη. Αµέσως µετά είναι ο κ. Καλαµατιανός, ο κ. Κούβελας Δηµήτριος και ο κ. Αυλωνίτης.
Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Πραγµατικά πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου για το σχέδιο
νόµου που συζητάµε θα ήθελα να καταθέσω µία διαπίστωση που
έκανα σήµερα παρακολουθώντας το µεγαλύτερο µέρος της Ολοµέλειας.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από την πλειοψηφία των Βουλευτών του κυβερνώντος κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας η
απαξίωση και οι χαρακτηρισµοί µε τους οποίους χαρακτήρισαν
κάποιες φορές ουσιαστικά τους ανέργους. Μου έκανε εντύπωση
η απαξίωση στον άνεργο.
Και µάλιστα, επειδή και ο προηγούµενος συνάδελφος αναφέρθηκε για τα πολιτικά γραφεία, µου γεννήθηκε το ερώτηµα: Στις
περιφέρειές τους οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, στα
χωριά τους από όπου είναι ο καθένας δεν έχουν να αντιµετωπίσουν ανέργους, δεν έρχονται άνεργοι να ζητήσουν δουλειά; Με
αυτόν τον τρόπο, όµως και τους χαρακτηρισµούς, οι οποίοι δεν
τιµούν θα έλεγα, απορώ πώς µπορούν και στέκονται.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, πραγµατικά χαρακτηριστικό
δόγµα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις πολιτικές είναι ότι για όλα φταίει κάποιος
άλλος. Η Κυβέρνηση δεν φταίει σε τίποτα.
Ο κ. Μητσοτάκης που µίλησε σήµερα είπε: «Όλα τα κάναµε
καλά, ό,τι µπορούσαµε κάναµε». Για την ενέργεια, για τις αυξήσεις της τιµής της ενέργειας, για τους λογαριασµούς που οι πολίτες σιγά-σιγά δεν µπορούν να καλύψουν, να µην πω
επιχειρήσεις ακόµα και βιοµηχανία, φταίει ο πόλεµος.
Αυτά τα οποία ζούµε όµως στην ενέργεια και στην αύξηση των
τιµών, δεν τα έχουµε δει ακόµα συνεπεία του πολέµου που γίνεται στην Ουκρανία. Είναι µια πολιτική που έχει βάθος χρόνου τουλάχιστον οκτώ µε δέκα µήνες.
Ως προς την πανδηµία είµαστε πρωταθλητές στους θανάτους
από COVID και λέτε ότι είναι ένα παγκόσµιο ζήτηµα, κάναµε ό,τι
µπορέσαµε. Πώς δικαιολογούνται τα συγκεκριµένα στοιχεία
όµως, σε σύγκριση και µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
Ως προς την ανεργία λοιπόν, µιας και συζητάµε γι’ αυτό σήµερα, φταίει ο ίδιος ο άνεργος. «Οι νέοι δεν ξέρουν να κάνουν
βιογραφικό, γι’ αυτό δεν µπορούν να βρουν δουλειά», είπε ένας
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Και αυτό πραγµατικά έχει µείνει! Το βιογραφικό φταίει που δεν βρίσκουν δουλειά! Ή αυτό το
οποίο λέµε και φαίνεται, δηλαδή ότι οικειοποιείται η Νέα Δηµοκρατία αυτό που λέει και το πόρισµα Πισσαρίδη, ότι οι νέοι
φταίνε για την ανεργία, ότι η εργασία είναι ένα προνόµιο, η στήριξη των ανέργων µάλλον είναι ένα προνόµιο και όλα αυτά.
Έτσι λοιπόν έρχεστε και καταργείτε ουσιαστικά τον ΟΑΕΔ, µε
τη µορφή και τη λειτουργία που είχε µέχρι σήµερα, γιατί κάποιοι
-υπάρχουν περιπτώσεις, ένα µικρό ποσοστό- καταχρώνται κάποιων δικαιωµάτων και λόγω εισοδηµατικών δεδοµένων ή για
άλλα θέµατα. Και γι’ αυτές τις µεµονωµένες περιπτώσεις έρχεστε και καταργείτε ένα ολόκληρο σύστηµα, καταργείτε ουσιαστικά την προστασία του ανέργου. Λογική σας είναι µόνο η
τιµωρία του ανέργου και όχι η στήριξη της εργασίας και η προστασία των ανέργων και πολύ περισσότερο βέβαια συγκεκριµένες πολιτικές, οι οποίες θα δηµιουργήσουν καινούργιες θέσεις
εργασίας.
Φταίει λοιπόν ο νέος επιστήµονας που δεν βρίσκει δουλειά σ’
αυτό που σπούδασε. Φταίει ο τεχνικός που δεν έχει την ίδια ειδικότητα. Φταίει ο ανεκπαίδευτος, ο οποίος δεν έχει και τόσα προσόντα, που δεν δέχεται να κάνει µε την όποια εξευτελιστική
αµοιβή µια ταπεινή εργασία.
Όµως, τα δικά σας παιδιά, κύριοι της Κυβέρνησης, που σπούδασαν σε κολέγια, πήραν περγαµηνές από ιδιωτικά πανεπιστήµια, θα βρουν δουλειά σαν στελέχη σε επιχειρήσεις, golden boys,
µε τεράστια µπόνους κ.λπ.. Πώς θα σκεφτείτε εσείς τους νέους
στη δυτική Αθήνα που η ανεργία είναι πολύ αυξηµένη; Εσείς τους
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έχετε αυτούς τους νέους µόνο για ψυκτικούς και για επισκευαστές ασανσέρ. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Τι σας νοιάζει λοιπόν για τους άλλους;
Και εδώ είναι και η µεγάλη διαφορά µας. Εµείς τον ΟΑΕΔ, την
περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον δυναµώσαµε. Αναβαθµίσαµε µε πλήθος µεταρρυθµίσεων το κύρος του ΟΑΕΔ σαν
δηµόσιο φορέα απασχόλησης του εργατικού δυναµικού, αναπτύξαµε µηχανισµό διάγνωσης αναγκών εργασίας. Μεγάλο πρόγραµµα µεταρρύθµισης του ΟΑΕΔ υλοποιήθηκε επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Υπήρξε το απαιτητικότερο από τα ορόσηµα του τρίτου µνηµονίου στο πλαίσιο των θεσµικών αλλαγών στην αγορά
εργασίας.
Τα κεντρικά συνθήµατα 2015-2019 ήταν «Ο ΟΑΕΔ αλλάζει» και
στη συνέχεια το πιο οραµατικό, «Ο δικός σου ΟΑΕΔ», που σηµατοδοτούσε τον τελικό σκοπό και στόχο της τεράστιας προσπάθειας να γίνει ο ΟΑΕΔ ένας φερέγγυος σύγχρονος οργανισµός
που να βρίσκεται δίπλα στον άνεργο και ο τελευταίος να αισθάνεται τον ΟΑΕΔ δικό του.
Πολλά τα επιτεύγµατά µας στον τοµέα και πρέπει να τα λέµε,
όπως ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης προφίλ ανέργων και ηλεκτρονική παρακολούθηση τάσεων της ζήτησης των επαγγελµάτων,
της επιχειρηµατικότητας ανά κλάδο στις τοπικές αγορές εργασίας, καινοτόµα προγράµµατα απασχόλησης, πρόσληψη µεγάλου αριθµού εργασιακών συµβούλων, κατάρτιση του συνόλου
του προσωπικού του ΟΑΕΔ, πιλοτική εφαρµογή ενός νέου µοντέλου ανοικτών προγραµµάτων απασχόλησης, νέο µοντέλο διοίκησης, προπαντός µε διαφάνεια, συµµετοχή, διαπερατότητα
ιεραρχικών επιπέδων.
Εσείς όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, τι κάνετε; Αλλάζετε
όνοµα στον ΟΑΕΔ. Τον κάνετε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Σβήνετε το όνοµα ενός οργανισµού µε πενήντα τρία χρόνια ιστορίας. Απαξιώνετε τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, απαξιώνετε
τους εργαζόµενους του φορέα. Αντιµετώπισαν και αστυνοµική
βία πρόσφατα.
Για ποιον λόγο ο οργανισµός να γίνει υπηρεσία; Γιατί λέτε ότι
εκσυγχρονίζετε τη σχέση ΟΑΕΔ- ανέργων, ενώ στην πραγµατικότητα κόβετε και άλλο κοινωνικές παροχές και επιβάλλετε κυρώσεις για αποκλεισµό ανέργων; Δηµιουργείτε εντυπώσεις µε
φρασεολογίες, µε τίτλους όπως «Δουλειές Ξανά». Στόχος σας
είναι να αλλάξουµε το όνοµα µε βαρύγδουπες δηλώσεις «δουλειές ξανά», όπως είπαµε. Βέβαια άλλο εργασία, που είναι ένα
αναφαίρετο δικαίωµα του κάθε ανθρώπου, άλλο δουλειά-δουλεία, όπως εσείς πραγµατικά θέλετε.
Για να δηµιουργηθούν όµως δουλειές χρειάζεται να πάει καλά
η οικονοµία µας, να υπάρχει ανάπτυξη σε όλους και όχι σε λίγους
τοµείς, να υπάρχουν προσλήψεις, προγράµµατα απασχόλησης
στον δηµόσιο τοµέα, να γίνεται επένδυση στην παιδεία, στην
αναβάθµιση εργατικού δυναµικού, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες, να προσφέρονται κατάλληλες
θέσεις εργασίας στους ανέργους, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι ικανότητές τους, οι ανάγκες, οι επαγγελµατικές προσδοκίες. Το σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης να προσαρµοστεί στις
ανάγκες των ανέργων, στις ανάγκες της παραγωγής.
Και µιας και η περισσότερη ανεργία εµφανίζεται σε αυτούς
που έχουν χαµηλά γενικά προσόντα, ιδιαίτερη σηµασία χρειάζεται να δοθεί στην αναβάθµιση της επαγγελµατικής και τεχνικής
εκπαίδευσης, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και µέσα από την παιδεία. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα περιεχόµενο ενός νοµοσχεδίου
σύγχρονου που θα αντιµετώπιζε τα προβλήµατα.
Το προτεινόµενο όµως σχέδιο νόµου, που εσείς «κατεβάζετε»,
δεν υπηρετεί µε τίποτα όλα αυτά, απλά τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες σας και τίποτα παραπάνω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Καλαµατιανό, ο οποίος ελπίζω να κάνει καλή
χρήση του χρόνου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Όπως και οι
συνάδελφοί µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αυτή είναι
η χρήση του χρόνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κάποιος από
τη Νέα Δηµοκρατία εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τι άγχος
έχετε; Μήπως δεν σας ακούσουν από τη Νέα Δηµοκρατία;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Δεν πρέπει να
είναι κάποιος εδώ;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή µας µετρούσαν
πριν!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ωραία, εγώ
θα µιλήσω σαν να είναι εδώ γιατί έχω πολλά να τους πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Είναι εδώ
η Κυβέρνηση να σας ακούσει, να πείτε τις προτάσεις σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά
αναρωτιέµαι αν ο κύριος Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης θα αφήσει
τίποτα όρθιο στο πέρασµά του από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Ξεκινήσατε µε την αποµείωση των εργασιακών δικαιωµάτων, την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωµάτων, υπονοµεύσατε το οκτάωρο και τη λειτουργία των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, προβλέψατε φθηνές και
απλήρωτες υπερωρίες, προβλέψατε διευκόλυνση για τις απολύσεις, λιγότερη αποζηµίωση απόλυσης, µειώσατε το εισόδηµα
των εργαζοµένων.
Στη συνέχεια προχωρήσατε και «βάλατε χέρι» στην επικουρική
ασφάλιση. Την ιδιωτικοποιήσατε. Τι κάνατε δηλαδή; Βάλατε σε
κίνδυνο τις σηµερινές και µελλοντικές συντάξεις και εισφορές
και πήρατε και το 1 δισεκατοµµύριο που προβλεπόταν για τη µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη, που είχε προβλέψει η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ για αποκατάσταση των περικοπών στους συνταξιούχους
και δώσατε αυτό το 1 δισεκατοµµύριο για να καλύψετε την τρύπα
που δηµιουργείται από τη µετάβαση του συστήµατος στον κρατικό προϋπολογισµό και στον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ.
Τώρα τα βάζετε και µε τον ΟΑΕΔ και τους ανέργους. Εισάγετε
µία οπισθοδροµική αντιµεταρρύθµιση. Βάζετε έναν παραπλανητικό και ψευδεπίγραφο τίτλο «δουλειές για όλους», όπως λέτε.
Τι κάνετε όµως στην ουσία; Θολώνετε το κοινωνικό πρόσηµο του
ΟΑΕΔ και πετάτε έξω από το πλαίσιο προστασίας χιλιάδες ανέργους.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ξανά, όχι για όλους.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ναι, «Δουλειές Ξανά». Τις είχατε παλιά, θα τις φτιάξετε και τώρα.
Είναι τέτοιο λοιπόν το µένος σας που δεν σέβεστε ούτε το
όνοµα αυτού του ιστορικού οργανισµού.
Αλήθεια, τι εξυπηρετεί η αλλαγή του ονόµατος ενός οργανισµού ο οποίος έχει κερδίσει τον σεβασµό και την εκτίµηση εκατοµµυρίων Ελλήνων που ωφελήθηκαν από τις παροχές και τις
δράσεις του; Τι εξυπηρετεί η αλλαγή ενός ονόµατος και ενός οργανισµού που συνδέεται µε το κοινωνικό κράτος και το κράτος
πρόνοιας; Ενός οργανισµού που έχει ιδιαίτερη συµβολή στην κοινωνική συνοχή και στηρίζει τους πιο ευάλωτους στις πολύ δύσκολες συνθήκες; Δεν εξηγείτε επαρκώς γιατί το κάνετε αυτό.
Όµως, µπορώ να πω ότι είναι µία ακόµα απόδειξη ότι αποστρέφεστε, αντιµάχεστε καθετί που έχει κοινωνικό πρόσηµο. Θέλετε
να υπονοµεύσετε, θέλετε να υποβαθµίσετε ή ακόµα και να εξαφανίσετε δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Γιατί; Για να τις παραδώσετε σε ιδιωτικά συµφέροντα που έχουν σκοπό το κέρδος
σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, σε βάρος του συµφέροντος της πλειοψηφίας των πολιτών.
Με το νοµοσχέδιο προχωράτε σε τιµωρητικές ρυθµίσεις και
στοχοποιείτε τους ίδιους τους ανέργους. Τους βάζετε ποινές
αποκλεισµού για να εκκαθαρίσετε το µητρώο των ανέργων, να
µειώσετε εικονικά και φαινοµενικά τους ανέργους και µετά να
πανηγυρίζετε και να λέτε ότι µειώσατε την ανεργία. Όµως, µιλάµε για ανθρώπους που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν εσείς έχετε βρεθεί ποτέ σε τέτοια
κατάσταση, ώστε να µπορείτε να νιώσετε την αγωνία και την
απελπισία των ίδιων των ανέργων και των οικογενειών τους.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να πιαστούν από πουθενά, δεν
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έχουν να στηριχθούν πουθενά, παρά µόνο στον ΟΑΕΔ. Φαίνεται,
όµως, πως δεν έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση και δεν µπορείτε
να τους νιώσετε. Διότι αν τους νιώθατε, δεν θα γενικεύατε τα
λίγα και τα επιµέρους, δεν θα αναγάγατε το επιµέρους σε συνολικό και δεν θα συκοφαντούσατε τους ανέργους. Δεν θα υιοθετούσατε ποινές αντί για κίνητρα, δεν θα δηµιουργούσατε
συνθήκες περαιτέρω φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης της
ευάλωτης αυτής οµάδας.
Θα µου πείτε, είναι όλα καλά στον ΟΑΕΔ; Όχι, δεν λέω αυτό.
Χρειάζονται παρεµβάσεις. Όµως, τι παρεµβάσεις; Παρεµβάσεις
ενίσχυσης σε πόρους και προσωπικό, παρεµβάσεις ώστε να λειτουργεί καλύτερα ο ΟΑΕΔ, να στέκεται πιο ενεργά στο πλάι των
ανέργων και σε όσους έχουν ανάγκη τις παροχές και τις δράσεις
του. Χρειάζονται παρεµβάσεις για έναν ΟΑΕΔ που θα συµβάλει
µέσα από ποιοτικά προγράµµατα κατάρτισης, ώστε οι άνεργοι
µε χαµηλότερα προσόντα να αποκτούν ίσες ευκαιρίες ένταξης
σε κατάλληλη εργασία.
Όµως, εσείς όχι µόνο δεν κάνετε αυτό, αλλά διώχνετε, αποκλείετε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εργοδοτών
από τη διαδικασία απόφασης της στρατηγικής δεξιοτήτων. Συρρικνώνετε τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, ενισχύετε την ιδιωτικοποίηση της εφαρµογής των σχετικών δράσεων µε
παρωχηµένα και αποτυχηµένα µοντέλα τύπου voucher και «σκόιλ
ελικικού». Αυτό θέλετε να κάνετε στον ΟΑΕΔ! Τέτοια πράγµατα
θα γενικεύσετε!
Το νοµοσχέδιό σας είναι µια σηµαντική οπισθοδρόµηση.
Όµως, κυρία Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να ψηφίσετε, ό,τι και να
µεθοδεύσετε, ο ΟΑΕΔ δεν διαγράφεται από τη µνήµη, δεν χάνει
τον σεβασµό και την εκτίµηση των Ελλήνων εργοδοτών, εργαζοµένων και ανέργων. Ο ΟΑΕΔ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
ιστορίας και του δυναµικού παρόντος του κοινωνικού κράτους.
Δεν σβήνεται, δεν παραγράφεται. Και βεβαίως τα χτυπήµατα που
εσείς σήµερα, ή όταν και αν ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, επιφέρετε στο σώµα του ΟΑΕΔ, δεσµευόµαστε ότι θα τα αποκαταστήσουµε και θα τα θεραπεύσουµε, όταν µε το καλό µας
εµπιστευτεί ξανά ο ελληνικός λαός. Και δεν θα αργήσει εκείνη η
ώρα.
Και έρχοµαι στις τροπολογίες για τις συντάξεις. Είναι προφανές ότι βρίσκεστε σε πανικό. Έχετε δεσµευθεί κατ’ επανάληψη
ότι θα µειώσετε τις εκκρεµείς συντάξεις. Λέγατε ότι θα το κάνετε
το 2021, αλλά δεν σας βγαίνει. Μετά είπατε για το 2022 και πάλι
δεν σας βγαίνει. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Ότι τα εκκρεµή συνταξιοδοτικά αιτήµατα είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Και τι κάνετε
µέσα στον πανικό και την αποτυχία σας; Προσπαθείτε να εξαπατήσετε τους συνταξιούχους και φέρεστε σαν µαθητευόµενοι
µάγοι. Όµως, τα αποτυχηµένα µαγικά σας τα πληρώνει πολύ
ακριβά ο ασφαλισµένος και ο συνταξιούχος.
Αποτύχατε σε κάθε προσπάθεια που κάνατε. Τι έχετε ανακοινώσει όλο αυτό το διάστηµα, ενάµιση χρόνο τώρα και από την
αρχή της διακυβέρνησής σας; Ιδιωτικούς µάνατζερ για να λύσετε
το θέµα. Το λύσατε; Όχι. Φιάσκο αυτή η διαδικασία. Μετά δώσατε προκαταβολή σύνταξης. Τι διαπιστώνουµε µετά από τόσους µήνες; Ότι αυτό το µέτρο αφορά µόνο τριάντα χιλιάδες
από τις εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εκκρεµείς διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μάλιστα, οκτώ χιλιάδες από αυτούς καλούνται να επιστρέψουν τα χρήµατα. Γιατί; Διότι βρέθηκε ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Τους καλείτε να σας φέρουν πίσω
20 µε 25 εκατοµµύρια. Σας τα λέγαµε τότε από αυτό εδώ το
Βήµα. Σας τα έλεγα εγώ, όπως και όλοι οι συνάδελφοι όλης της
Αντιπολίτευσης. Σας λέγαµε να µην το κάνετε και ότι θα κληθούν
άνθρωποι να δώσουν πίσω χρήµατα. Και τώρα, όµως, αυτό πάτε
να κάνετε πάλι, να το γενικεύσετε. Φιάσκο, λοιπόν, και η προσωρινή σύνταξη.
Μετά προβλέψατε ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους για να βγάζουν συντάξεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Έχουν βγάλει εβδοµήντα συντάξεις και τρέχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ για να
κάνουν ελέγχους, να δούνε τι έχει γίνει. Φιάσκο, λοιπόν, και αυτή
η διαδικασία µε τους ιδιώτες. Όµως, φαίνεται ότι δεν πτοείστε!
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Φέρνετε και τις σηµερινές τροπολογίες που είναι βέβαιο ότι θα
αποδειχθούν κι αυτές ένα µεγάλο φιάσκο.
Πραγµατικά, αυτό σκεφτήκατε µετά από δεκαπέντε µήνες στο
Υπουργείο! Τι δηλαδή; Να αναλαµβάνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι
την ευθύνη έκδοσης των συντάξεων. Να βγαίνουν συντάξεις
κατά προσέγγιση, να βγαίνουν συντάξεις στο περίπου. Κι αν γίνει
λάθος και δεν έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τι θα
κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; «Καλά,…» -τους λέτε- «…έλα, βρε
αδερφέ, θα τα δώσεις πίσω». Κι αν δεν έχουν να τα δώσουν πίσω,
τι θα γίνει; ΚΕΔΕ, Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, ΚΕΑΟ
και θα τους παίρνετε όλη την περιουσία. Μιλάµε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό θα γίνει, θα τους ξεσπιτώνετε!
Όλα στο πόδι, λοιπόν και η ευθύνη στον πολίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Και το κάνετε αυτό, όταν ξέρετε ότι το 20% των αιτήσεων συνταξιοδότησης απορρίπτεται, γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Όµως, δεν
σας νοιάζει η ταλαιπωρία του κόσµου. Δεν σας νοιάζει, γιατί όταν
πάει ο λογαριασµός στον πολίτη, εσείς δεν θα είστε Υπουργοί,
δεν θα είστε Κυβέρνηση. Άλλος θα κληθεί να διαχειριστεί την
τραγωδία.
Οι εκκρεµείς συντάξεις βασάνιζαν τους υποψήφιους συνταξιούχους. Πολλοί δεν έχουν τίποτα για να ζήσουν µέσα σε αυτό το
τεράστιο κύµα ακρίβειας που εσείς φουντώσατε µε τις ενέργειές
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Και τι κάνατε;
Τους χτυπάτε στην πλάτη, τους εξαπατάτε και µετά θα ζητάτε
τα χρήµατα πίσω από πολλούς από αυτούς.
Δεν έχετε, λοιπόν, δικαίωµα να παίζετε µε τις ζωές των ανθρώπων, δεν έχετε δικαίωµα να παίζετε µε τον µόχθο και τον πόνο
τους. Όµως, να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουµε να συµβεί όλη
αυτή η τραγωδία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, να είστε καλά!
Ο κ. Κούβελας δεν είναι εδώ, οπότε πάµε τώρα στον κ. Αυλωνίτη και µετά στον κ. Πουλά.
Ορίστε, κύριε Αυλωνίτη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απ’
ό,τι βλέπω, είµαστε µία ωραία ατµόσφαιρα. Από αυτή την πλευρά
γέµισε κόσµο. Μας κορόιδευε το πρωί και ο κ. Μητσοτάκης. Αλήθεια, πώς γυρίζει µπούµερανγκ το βράδυ το πρωινό επιχείρηµα
και πόσο έχουµε υποβαθµίσει τη Βουλή!
Κύριε Πρόεδρε, εάν σήµερα από το πρωί µέχρι τώρα ερχόταν
µέσα στη Βουλή ένας ανυποψίαστος, για παράδειγµα, τουρίστας
και παρακολουθούσε τον κ. Μητσοτάκη το πρωί και τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µετά, θα νόµιζε ότι ζει σε µια υπέροχη χώρα χωρίς ανεργία, όπου όλοι οι πολίτες της είναι
ευτυχισµένοι και τώρα που είναι άνοιξη πηγαίνουν στους αγρούς
και στα λιβάδια και κόβουν παπαρούνες. Ξέχασε, όµως, το πρωί
ο κ. Μητσοτάκης και όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
να πουν τα πορίσµατα του Βαρόµετρου. Να θυµίσω τη µελέτη
του Γενάρη, Φλεβάρη, πριν ξεσπάσει το ουκρανικό; Εννιά στους
δέκα Έλληνες λένε ότι δεν πάµε καλά. Το 85% αυτών που ρωτήθηκαν λέει ότι η κατάσταση στη ζωή του επιδεινώνεται. Το 55%
λέει ότι η ζωή του στο µέλλον θα χειροτερέψει. Τρεις στους τέσσερις Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα του σπιτιού
τους. Το 99% έχει τις αγωνίες του για τη διαχείριση της πανδηµίας και το 64% λέει ότι δεν ικανοποιηµένο από τα µέτρα που
έχει πάρει η Κυβέρνηση.
Κυρία Υφυπουργέ, εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγµατα για
την Κυβέρνησή σας. Λέτε να είµαι τόσο υπερβολικός; Δεν νοµίζω.
Γιατί, για πηγαίνετε στις πλατείες και στις λαϊκές αγορές. Εγώ
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πηγαίνω στον δρόµο και περπατάω, πηγαίνω στη λαϊκή αγορά,
πηγαίνω στο χωριό µου και µου λένε: Τι κάνεις Αλέκο, πώς πάει
εκεί πέρα; Και κατηγορούν εσάς. Δεν κατηγορούν εµάς. Θα
έρθει οσονούπω η ώρα να µας τα πείτε µέσα στην κάλπη.
Λείπει ο κ. Χατζηδάκης. Κάθε φορά που ο κ. Χατζηδάκης προσεγγίζει νοµοθετικά ευαίσθητους κρατικούς φορείς, κάνει κι ένα
νέο αντικοινωνικό και αντιλαϊκό σάλτο, ένα πήδηµα. Αυτή τη
φορά αυτή η νεοφιλελεύθερη µανία του χτύπησε στον ΟΑΕΔ. Άλλαξε το όνοµα. Προσέξτε, άλλαξε το όνοµα -έτσι τον συµβούλεψαν οι επικοινωνιολόγοι- σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Εγώ το λέω απόψε, αν το θυµηθείτε µετά από χρόνια, πάλι
ΟΑΕΔ θα τον λέει ο κόσµος, γιατί πενήντα τρία χρόνια έχει περάσει στο DNA του. Κι εσείς το αλλάζετε για να γίνει πιο εύπεπτο
αυτό που κάνετε σήµερα. Είναι ένας κρατικός οργανισµός στον
οποίο ακουµπούν οι πολίτες στις δύσκολες στιγµές της ανεργίας, αλλά κι ένας οργανισµός που είναι συνυφασµένος µε τη
στήριξη των ευάλωτων ελληνικών νοικοκυριών.
Σήµερα αφήνετε το κοινωνικά ανάλγητο αποτύπωµά σας και
σε αυτόν τον κρίσιµο οργανισµό. Είχε µάλιστα ο κύριος Υπουργός τη φαεινή ιδέα να καταθέσει τούτο το νοµοσχέδιο την ηµέρα
που είχαµε γενική απεργία. Και το αποκάλεσε -προσέξτε παµπόνηρη σκέψη- «Δουλειές Ξανά». Η Χαρά Καφαντάρη είπε πριν µια
πολύ σωστή κουβέντα. Δεν λέγεται η εργασία µέσα στο Κοινοβούλιο δουλειά. Παραπέµπει στη δουλεία! Εγώ το θεωρώ ντροπή
αυτό. Ειλικρινά, θεωρώ ότι υποτιµάτε τόσο έκδηλα τον ελληνικό
λαό και την Αντιπολίτευση που έχω εντυπωσιαστεί. Όλοι. Ο λαός
έχει εντυπωσιαστεί. Δεν είµαι εγώ πιο έξυπνος από τον λαό. Υποβαθµίζετε τον ΟΑΕΔ. Εισάγετε διατάξεις που µόνο εις βάρος των
ανέργων θα λειτουργήσουν, µε τον αποκλεισµό τους από το µητρώο του ΟΑΕΔ, αλλά και τη στέρηση τους από το επίδοµα ανεργίας. Τα είπαν οι συνάδελφοί µου επανειληµµένα. Σας
σφυροκοπούν από το πρωί. Περιθωριοποιείτε από τη διοίκηση
του τους κοινωνικούς φορείς και ουσιαστικά οδηγείτε στην απαξίωση των κοινωνικών προγραµµάτων του οργανισµού. Αυτό κάνετε.
Είχατε κάποτε την επιθυµία να αποκαλείστε λαϊκή Δεξιά. Σήµερα έχετε µετατοπιστεί -και το λέω µε πλήρη επίγνωση και η
επιλογή των λέξεων έγινε µε συνειδητό τρόπο- σε µια συστηµική
ακροδεξιά, που συνεργάζεται µε τις ντόπιες και διεθνείς οικονοµικές ελίτ για να πλήξετε τα λαϊκά συµφέροντα. Δεν έγιναν από
λάθος. Δεν γίνονται αυτά από λάθος. Αυτή η πολιτική δεν γίνεται
από λάθος. Είναι επιλεγµένη, στοχευµένη. Σας ενοχλεί να το
ακούτε, αλλά εµείς θα το λέµε.
Ο κ. Χατζηδάκης βρήκε τον χρόνο και τη βαθύτατη κρίσιµη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η χώρα µας για να νοµοθετήσει
κατά το γράµµα του σχεδίου Πισσαρίδη. Σας το λέµε από το
πρωί και να το µάθει ο ελληνικός λαός ή κάποια στιγµή ας
«γκουγκλάρει», που έλεγε και ο Χρήστος Γιαννούλης, να δει τι
λέει αυτό το σχέδιο Πισσαρίδη. Μόνιµη επωδός σας ότι οι άνεργοι ευθύνονται για την ανεργία τους και η στήριξη των ανέργων
αποτελεί προνόµιο και κατάκτηση.
Για σας, κυρία Υφυπουργέ -µιας και λείπει ο Υπουργός- και την
οµάδα σας, την κάστα σας, µπορεί όλα αυτά να λένε και να συµβολίζουν κάτι άλλο. Για όλους, όµως, τους προοδευτικούς εργατολόγους, επιστήµονες κ.λπ., αυτό σηµαίνει περιφρόνηση στη
ζωή του εργαζόµενου, του Έλληνα.
Να σας πω ένα παράδειγµα. Ένας ξενοδοχοϋπάλληλος, ο
οποίος αυτός και η γυναίκα του δουλεύουν και παίρνουν 20.000
τον χρόνο και βγαίνει στην ανεργία ο ένας εξ αυτών. Για πέστε
µου, γιατί τον πετάτε έξω από το επίδοµα ανεργίας; Γιατί τον πετάτε έξω; Δεν έχει δικαίωµα αυτός; Δεν έχει προσφέρει; Τον πετάτε. Κι ας µου πει κάποιος ότι αυτό που λέω ως παράδειγµα
είναι ψέµα.
Αυτό, λοιπόν, είναι το παράδειγµα καταχρηστικής εκµετάλλευσης του οργανισµού. Βαφτίζετε «τέλος περιόδου» την εκκαθάριση του µητρώου του ΟΑΕΔ από τους πλασµατικούς –ακούστεανέργους, κατηγορώντας ένα µέρος των εγγεγραµµένων ανέργων ως «ρετιρέ», «καταχραστές» κι ένα άλλο µέρος ως «αδρανείς», «βολεµένους», που όλοι εκµεταλλεύονται τις παροχές του
οργανισµού χωρίς να αναζητούν ενεργά εργασία. Δηλαδή, -διαβολεµένη σκέψη- να δηµιουργήσουν αντιθέσεις και µέσα στον
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εργατικό κόσµο. Να λέει δηλαδή ο πονεµένος, αυτός που δεν
έχει να κάνει στη ζωή του να δει ως εχθρό όχι την Κυβέρνηση,
αλλά τον άλλον ο οποίος υποτίθεται παίρνει το επίδοµα ανεργίας
και δεν το δικαιούται. Πιο βρώµικο από αυτό υπάρχει σε αυτήν
την κοινωνία; Να διχάζεις τον κόσµο για να επιβάλεις µια πολιτική
στυγνή;
Πολλά είχα να πω, αλλά πού να προλάβω να τα πω. Εγώ
θεωρώ είσαστε πάρα πολύ γελασµένοι ότι όλα αυτά που κάνετε
δεν περνάνε µέσα από την κρίση του ελληνικού λαού. Και θυµηθείτε, οσονούπω έρχεται η ώρα της κρίσης. Η κρίση αυτή θα
είναι αµείλικτη σε εσάς, µε τη µόνη διαφορά ότι αυτή η πλευρά
θα αναγκαστεί και πάλι να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Πουλάς έχει τον λόγο από το Κίνηµα Αλλαγής, ακολουθεί ο κ. Ζαχαριάδης και τελειώνουµε µε τον κ. Στολτίδη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας
διέρχεται µία ακόµη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Η εκτόξευση
του πληθωρισµού στο 8,9% µόνο για τον µήνα Μάρτιο έχει φέρει
σήµερα τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους συµπολίτες µας και
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε ένα σπιράλ οικονοµικής ασφυξίας.
Αυτή τη στιγµή πληρώνουµε την κακή επιλογή της απόλυτης
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας µας από το χρηµατιστήριο
της ενέργειας, χωρίς κανένα µέτρο ανάσχεσης της αισχροκερδούς βουλιµίας των κερδοσκόπων. Η ακρίβεια στο καλάθι της
νοικοκυράς στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και στις µεταφορές
υπερβαίνουν κατά πολύ τις οικονοµικές δυνατότητες του µέσου
πολίτη και ξεπερνούν κατά πολύ το µηνιαίο εισόδηµά του. Η Κυβέρνηση αδυνατεί να πάρει µέτρα εδώ και τώρα σοβαρά και µετρήσιµα, τη στιγµή που οι πολίτες δουλεύουν µόνο για να
πληρώνουν λογαριασµούς, φόρους και εισφορές και το επίπεδο
της ζωής τους κατεβαίνει µέρα µε την ηµέρα.
Στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι
µόνο ψευδεπίγραφα επικαλείται τη δήθεν αναδιοργάνωση του
ΟΑΕΔ, νέα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και της
δήθεν αναβάθµισης του συστήµατος κατάρτισης. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, για πούληµα
ελπίδας στους ανέργους συµπολίτες µας, τους οποίους παράλληλα καθίσταται υπόλογος για την ανεργία τους.
Χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας και συνείδησης βαφτίζετε
ως µεταρρύθµιση την αλλαγή ονόµατος, την αύξηση των θέσεων
των υποδιοικητών του οργανισµού, που θα καλυφθούν προφανώς από τα δικά σας παιδιά και τη µετατροπή του οργανισµού
σε φορέα αποκλειστικά κρατικής διοικητικής παρέµβασης και
απόλυτα κυβερνητικά ελεγχόµενο.
Είναι απολύτως εµφανής η προσπάθειά σας να ελέγξετε τόσο
διοικητικά όσο και στελεχιακά τον οργανισµό, µε απώτερο στόχο
τον κυβερνητικό έλεγχο στη διοχέτευση των κονδυλίων σε επιχειρηµατικά συµφέροντα και δραστηριότητες που η Κυβέρνηση
κάθε φορά θα επιλέγει και όχι σε ανάγκες της αγοράς και του
κόσµου της εργασίας.
Τα κονδύλια αυτά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Εκτός
από τα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης µιλάµε για ποσά που
οφείλονται στον ΟΑΕΔ και δεν έχουν ακόµα αποδοθεί, τα οποία
θα µπορούσαν να κατευθυνθούν στην πραγµατική στήριξη των
εργαζόµενων, στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων κοινωνικής
στέγασης, στην εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων βοήθειας
των εργαζόµενων και στην ουσιαστική οικονοµική ενίσχυση των
ανέργων.
Την ίδια ώρα, τα εργαλεία που θα µπορούσαν να βοηθήσουν
πραγµατικά στην καταπολέµηση της ανεργίας, όπως η ψηφιακή
κάρτα, το ψηφιακό µητρώο, το ψηφιακό ατοµικό σχέδιο δράσης,
µπαίνουν στην αναµονή, καθώς δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τους.
Η επίθεση στους ανέργους ολοκληρώνεται µε την εισαγωγή
εισοδηµατικών κριτηρίων για παροχές προς ανέργους και αναζητώντας την εργασία, τη διαγραφή από το µητρώο ανέργων και
την εξίσωση στον ιατροφαρµακευτικό τοµέα µε άπορους και ευά-
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λωτους για όσους ανέργους δεν αποδέχονται την προσφερόµενη εργασία, την ακύρωση στην πράξη της διαδικασίας εξατοµικευµένης συµβουλευτικής βάζοντας όλους τους εργαζόµενους
στο ίδιο τσουβάλι χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι δεξιότητες
και οι ανάγκες τους και µε τον κίνδυνο να τους προσφέρονται
οριζόντια θέσεις εργασίας επισφαλείς ή άσχετες µε το αντικείµενο της κατάρτισης.
Παράλληλα σηµαντικά θέµατα νοµοθετούνται µε προχειρότητα και παραπέµπονται σε υπουργικές αποφάσεις, όπως όσα
αφορούν την ταχεία και αποτελεσµατική υλοποίηση προγραµµάτων και όσα αφορούν την πολιτική, κοινωνική στέγαση του οργανισµού από τη στιγµή που η χώρα µας είναι πρωταθλήτρια στο
κόστος ανεύρεσης κατοικίας µε τα ενοίκια να έχουν εκτοξευτεί
στα ύψη. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση "αγρόν αγοράζει" και αντί
να εκπονήσει ένα γιγαντιαίο πρόγραµµα κοινωνικής στέγασης µε
επιδοτήσεις ενοικίων µε φοροελαφρύνσεις και κατασκευή σύγχρονων εργατικών κατοικιών, πετάει την µπάλα στην εξέδρα κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει πως το πρόβληµα της στέγασης
συνιστά εθνική προτεραιότητα καθώς συνδέεται άρρηκτα µε το
δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας.
Εσείς µπροστά στις µεγάλες αυτές προκλήσεις και κοινωνικές
ανάγκες βαφτίζετε το κρέας ψάρι αποκαλώντας µεταρρύθµιση
µία επιφανειακή και πρόχειρη νοµοθέτηση χωρίς όνοµα αλλά και
χωρίς κοινωνικό πρόσηµο. Φαίνεται ότι δεν πήρατε κανένα µάθηµα από την πανελλήνια κατακραυγή για τις πλατφόρµες τύπου
«σκόιλ ελικικού». Αντίθετα φαίνεται ότι υιοθετείτε και εσείς τα
προκλητικά αφηγήµατα των εργοδοτών φίλων σας.
Έχετε όµως µεριµνήσει στην πραγµατικότητα για να γίνει η
χώρα µας πιο παραγωγική; Έχετε ελέγξει την αγορά εργασίας
όπου προσφέρονται αµοιβές χαµηλότερες από τις νόµιµες ή σε
αναξιόπιστες εργασιακές συνθήκες χωρίς υπερωρίες και µε αµφίβολη ασφάλιση; Έχετε µεριµνήσει για την πραγµατική κατάρτιση των ανέργων αντί να µοιράζετε κονδύλια σε φίλους και
γνωστούς και να συντηρείτε εξαρτήσεις και ρουσφέτια; Η τροπολογία που κατατέθηκε για την απονοµή συντάξεων fast track
είναι η απόλυτη παραδοχή της αποτυχίας του Υπουργού Χατζηδάκη και του κ. Βρούτση.
Και από την άλλη µεριά αυτό αποτελεί την αποθέωση της πελατειακής αντίληψης, να δίνει εν όψει εκλογών όπως, όπως συντάξεις µε τον κίνδυνο βέβαια να ζητηθούν τα καταβληθέντα πίσω
µετά τις εκλογές και µάλιστα µε το παραπάνω.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς στην κοινωνική πολιτική στερείστε
οράµατος, προοπτικής και κυρίως ευαισθησίας, τοµείς στους
οποίους το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής έχει προσφέρει τα µέγιστα στη χώρα. Επιλέγετε συνειδητά να είστε προσδεµένοι στο
άρµα µιας κακής επιχειρηµατικότητας, η οποία όµως δεν φέρνει
την ανάπτυξη που ευαγγελιστήκατε, αντίθετα υποβαθµίζει τη ζωή
των πολιτών ολοένα και περισσότερο και δίνει χώρο στην ανασφάλεια και τον λαϊκισµό. Συνεπώς µην περιµένετε από εµάς να
δώσουµε άλλοθι στις νεοφιλελεύθερες και αποτυχηµένες επιλογές σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης εντός του χρόνου παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως.
Κύριε Φωτήλα, είναι περασµένη η ώρα αλλά δεν είναι η µόνη
µέρα που τα έδρανα της Συµπολίτευσης είναι άδεια. Και δεν είναι
τυχαίο. Οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης δεν έχουν ούτε το σθένος ούτε την ψυχή, ούτε την κοινωνική αντοχή να έρθουν εδώ
και να δηλωθούν οµιλητές για να υποστηρίξουν τα νοµοσχέδια
της Κυβέρνησης. Δείτε πόσους οµιλητές έχετε σε αναλογία εκατόν πενήντα επτά Βουλευτών από τη Νέα Δηµοκρατία και πόσους έχουµε εµείς σε αναλογία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το µόνο το
οποίο σας µένει σε υποστήριξη δηµόσιου λόγου είναι ένα κέλυφος κάποιων media, που για πολύ συγκεκριµένους λόγους σας
στηρίζουν. Δεν έρχονται οι Βουλευτές σας να µιλήσουν στην
Βουλή. Ο κόσµος σας, αυτοί οι οποίοι σας πίστεψαν και σας ψήφισαν, σας αµφισβητούν. Είστε πλέον αντιµέτωποι µε τις συνέ-
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πειες της πολιτικής σας, γιατί έχετε γράψει πλέον χιλιόµετρα.
Έχετε συµπληρώσει χίλιες µέρες στη διακυβέρνηση και είναι
πολλές, πάρα πολλές.
Κυρία Συρεγγέλα, περίπου πέρυσι τέτοια περίοδο σας λέγαµε
ότι το κόστος της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης
είναι άχρηστο, είναι αχρείαστο, είναι περιττό και θα το βρούµε
µπροστά µας. Ούτε εµείς µπορούσαµε να φανταστούµε ότι αυτό
το 1% του ΑΕΠ που κοστίζει κατ’ έτος η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης για τις επόµενες δεκαετίες θα το βρίσκαµε
τόσο κοντά µπροστά µας.
Λέτε δεν έχουµε πόρους να χαµηλώσουµε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Λέτε δεν έχουµε πόρους να χαµηλώσουµε τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Είχατε όµως 1% του
ΑΕΠ να δώσετε για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλειας. Πληρώνουµε µαζί µε τη διεθνή κρίση -δεν το αρνούµαι,
δεν θέλω να είµαι άδικος- τις ιδεοληψίες σας.
Εδώ µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της χώρας ο εργαζόµενος δεν ήταν
τόσο φτωχός. Έχετε περιθωριοποιήσει απολύτως τον ρόλο της
εργασίας στον οικονοµικό και κοινωνικό κύκλο. Εργασία πρώτα
απ’ όλα πρέπει να σηµαίνει ισορροπία ατοµική και κοινωνική, ατοµική σταθερότητα και πρόοδο, κοινωνική ανέλιξη, κοινωνική συνοχή, οικογενειακή σταθερότητα. Η ίδια η εργασία, οι δοµές που
στηρίζουν και προστατεύουν τον εργαζόµενο και τον άνεργο,
όλα τα κατεδαφίζετε.
Όσοι λαµβάνουν λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος, γιατί επισπεύδων Υπουργός είναι ο κ. Χατζηδάκης, ξέρουν πολύ καλά
πόσο πετυχηµένος και επιτελικός είναι. Τις αποτυχίες του κ. Χατζηδάκη, τις ιδεοληψίες του κ. Μητσοτάκη τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κάνετε αυτή τη δήθεν µεταρρύθµιση στον ΟΑΕΔ.
Φέρατε µάνατζερ, αποτύχατε. Φέρατε ιδιώτες, αποτύχατε. Αν πέτυχαν οι προηγούµενες προτάσεις σας, γιατί φέρνετε αυτή την
πρόταση;
Και τι µας φέρνετε εδώ πέρα; Να δίνετε συντάξεις χωρίς
έλεγχο. Συγγνώµη εσείς δεν είστε η παράταξη που κάνετε νοικοκύρεµα; Αυτό είναι το νοικοκύρεµα, να δίνετε συντάξεις χωρίς
έλεγχο; Είναι επιτελικό κράτος αυτό; Λέτε στον πολίτη «έλα κάνε
τον έλεγχο εσύ»;. Ξέρετε πόσα αχρεωστήτως καταβληθέντα θα
προκύψουν από αυτή τη διαδικασία; Ο κ. Χατζηδάκης βέβαια
στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βλέπει αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης. Αλλά τι
θα παραδώσει στον διάδοχό του; Θα παραδώσει χάος. Για άλλη
µια φορά η Νέα Δηµοκρατία θα παραδώσει καµένη γη. Πάτε να
βγάλετε συντάξεις µε το µάτι, µε το ζύγι.
Δεν είναι αυτό σπατάλη; Αυτό είναι η αριστεία; Υπάρχει µεγαλύτερη δηµαγωγία, µεγαλύτερος λαϊκισµός από αυτό; Εσείς δεν
είστε που λέτε για χρηστή διαχείριση; Είναι αυτό χρηστή διαχείριση, ό,τι δηλώσεις παίρνεις;
Ο κ. Μητσοτάκης το 2020 από το έδρανο του Πρωθυπουργού
δεν µας έλεγε ότι πάνε όλα καλά; Έχουν περάσει δύο χρόνια.
Έγιναν άλµατα στην ψηφιακή εποχή. Ο Υπουργός εκεί στο
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πανηγυρίζει. Πού είναι όλα αυτά;
Έλα δήλωσε και θα πάρεις ό,τι πάρεις; Ο κόσµος ακόµα ταλαιπωρείται.
Και τι κάνετε ακριβώς µε τον ΟΑΕΔ µαζί µε όλα τα άλλα; Πάτε
και αλλάζετε τον τίτλο. Έχετε αναλογιστεί τι διοικητικά και λειτουργικά κόστη προκύπτουν από αυτό; Οι νέες ταµπέλες, οι νέες
επιγραφές, οι νέες σφραγίδες, τα χαρτιά, τα έχετε αναλογιστεί,
τα έχετε µετρήσει; Τα βάζετε από την τσέπη σας; Είναι λεφτά
του ελληνικού λαού αυτά που ξοδεύετε για να αλλάξετε τον
τίτλο. Αλλάζετε τον τίτλο! Όπως και µε το τηλεφωνικό κέντρο
που σε δέκα µήνες ήταν 10 µε 12 εκατοµµύρια. Κάπου πρέπει να
υπάρξει µία ντροπή, ένα φρένο. Γιατί δεν σέβεστε την ιστορία
και τη συνέχεια αυτού του οργανισµού;
Εµείς αυτό θα το καταργήσουµε. Θα τον επαναφέρουµε τον
ΟΑΕΔ και θα τον ενισχύσουµε πραγµατικά.
Και εδώ πρέπει να απαντήσετε τι γίνεται µε τα έσοδα του οργανισµού. Είναι ή δεν είναι µειωµένα; Είναι µειωµένα στο µισό.
Τον αποδιαρθρώνετε τον οργανισµό. Υπονοµεύετε τον κοινωνικό
του ρόλο. Δεν έχετε πάρει πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης,
όπως κάνουν σε όλη την Ευρώπη, για να µπορέσετε να τον ενι-
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σχύσετε πραγµατικά. Και πού θα πάνε όλοι οι πόροι; Στο αγαπηµένο χόµπι του παλιού πολιτικού κόσµου, δηλαδή στην κατάρτιση. Από το 2000 τα έχουµε ζήσει µε συγκλονιστικό τρόπο αυτά.
Άκουσα την οµιλία του κ. Χατζηδάκη. Λέει ότι είναι φιλεργατικός. Εντάξει, οι µεγάλοι επιχειρηµατίες, το βαρύ κεφάλαιο, ο
ΣΕΒ, οι billionaire αυτής της χώρας έχουν χάσει τον ύπνο τους
µε τον κ. Χατζηδάκη. Είναι µια πραγµατικότητα αυτή. Χρόνια είχαµε να δούµε τέτοιον φιλεργατικό Υπουργό. Τρέµουν όλοι
αυτοί, τρέµουν και δεν τολµούν να διατυπώσουν πρόταση γιατί
ξέρουν πολύ καλά ποιον έχουν απέναντί τους. Να σας πω κάτι;
Ούτε ο Πίνατ στο Μαξίµου δεν είναι τόσο πειθαρχηµένος όσο η
σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στα συµφέροντα.
Λάθος, δεν είναι πειθαρχηµένη στα συµφέροντα, είναι τα ίδια τα
συµφέροντα.
Αυτό το πράγµα στο Υπουργείο Εργασίας µε όλα τα νοµοθετήµατα τον τελευταίο ενάµιση χρόνο δεν είναι Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν το τόλµησε ποτέ κανείς. golden
boys στον ΕΦΚΑ; Σπάσατε τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα;
Προσλάβετε µέσα στην κρίση ιδιώτες µέσα σε αυτήν τη φτωχοποίηση; Διευθυντές και γενικοί διευθυντές στο δηµόσιο µε µισθούς 4.500 και 8.200 ευρώ; Αυτό είναι ντροπή!
Διαβάζετε Ευρωβαρόµετρο; Σας αρέσουν οι αγαπηµένες σας
δηµοσκοπήσεις; Τι λέει; Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν µπορεί να πληρώσει τους λογαριασµούς. Ότι στις 19 του
µήνα εξαντλείται το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Και
µέσα σε αυτή την κρίση αντί να εµπιστευτείτε τη δηµόσια διοίκηση, πηγαίνετε και διορίζετε τριακόσιους γενικούς διευθυντές
και διευθυντές µε µισθούς 8.000 και 4.500 ευρώ. Είναι ντροπή!
Είναι γαλάζια golden boys. Αυτά είναι τα χρήµατα του ελληνικού
λαού, δεν είναι από την τσέπη σας.
Είστε δυστυχώς µια Κυβέρνηση εκτός τόπου και χρόνου. Είστε
µια Κυβέρνηση πρόκληση. Είστε µια Κυβέρνηση επικίνδυνη για
την εργασία, για την κοινωνία, για την οικονοµία, για την κοινωνική συνοχή. Όσο ταχύτερα φύγετε τόσο καλύτερα για τους πολίτες και τη χώρα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Κούβελας.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Για ποιον
λόγο; Δεν έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μόνο δέκα δευτερόλεπτα για την αποκατάσταση της αλήθειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν είστε
εισηγητής. Θα ανοίξουµε διάλογο µετά και θα αρχίσουµε διαδικασία.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Εισηγητής είµαι. Εκτός του ότι ακούστηκε και το όνοµά µου. Θα είχα τελειώσει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πείτε µου
παρακαλώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Επειδή ακούστηκε ότι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας δεν υποστήριξαν το νοµοσχέδιο, θα πω µόνο
ότι εδώ, τώρα µόλις ζήτησα τη λίστα των οµιλητών. Τα δύο τρίτα,
δηλαδή τριάντα εννέα στους εξήντα επτά, είναι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και είκοσι δύο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για την ιστορία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, αλλά
αυτό είναι τήρηση του Κανονισµού; Να πάρουµε και εµείς τον
λόγο;
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αναφέρθηκε το όνοµά του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το ένα
λεπτό χρόνου δυστυχώς έπρεπε να του το δώσω, έτσι λέει ο Κανονισµός.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούβελας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου, κυρία Υπουργέ, κύριε συνάδελφε,
είναι πραγµατικά µεταρρύθµιση ό, τι κι αν λέτε, όσο κι αν επιµένετε για το αντίθετο. Είναι στον πυρήνα της πολιτικής της Νέας
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Δηµοκρατίας για την ενδυνάµωση της απασχόλησης, της δηµιουργίας νέων και καλών θέσεων εργασίας, την αναβάθµιση των
δεξιοτήτων των εργαζοµένων και τη θωράκιση ενός συστήµατος
υψηλής ποιότητας στην κατάρτιση και επιµόρφωση των ανέργων
µέσω του νέου ΟΕΑΔ.
Έρχεται να αλλάξει διαχρονικά κακώς κείµενα και να καλλιεργήσει µια υγιή κουλτούρα στο εργασιακό τοπίο. Συµβάλλει αποτελεσµατικά στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του
ιστορικού οργανισµού, του ΟΕΑΔ, εναρµονίζοντας πλήρως την
εθνική µας νοµοθεσία µε όσα ισχύουν και εφαρµόζονται εδώ και
χρόνια σε προηγµένα κοινωνικά ευρωπαϊκά κράτη. Ακόµη µια νοµοθετική πρωτοβουλία υιοθέτησης καλών διεθνών πρακτικών
λοιπόν µε στόχο αυτή τη φορά να απαγκιστρωθούµε από την παθητική επιδοµατική πολιτική και να περάσουµε σε µια ενεργητική
πολιτική δράσεων και τελικά ενίσχυση της απασχόλησης. Αφήνουµε ό,τι ξέραµε τα προηγούµενα χρόνια και πάµε να ενισχύσουµε την εργασία αντίθετα µε θέσεις και τοποθετήσεις των
συναδέλφων τόσο στην επιτροπή όσο και σήµερα στην Ολοµέλεια.
Ακούστηκε µάλιστα και το εξής αµίµητο ότι το νοµοσχέδιο
αυτό φορτώνει την ευθύνη της ανεργίας στους ίδιους τους ανέργους. Έλεος, συνάδελφοι, γκρίνια, µικροκοµµατική µιζέρια, φτάνει. «Όχι σε όλα», το λέτε µε κάθε ευκαιρία.
Μας λέγατε ότι θα ενισχύσετε τον ΟΕΑΔ εσείς όταν θα βρεθείτε πάλι -πότε άραγε;- στην εξουσία. Μα, δεν έχετε καταλάβει
ότι οι πολίτες σας γυρίζουν την πλάτη µε όλα αυτά που λέτε επίµονα; Εσείς, οι κοινωνικά ευαίσθητοι, πείτε µας λοιπόν τι κάνατε
τεσσεράµισι χρόνια, όπου βρεθήκατε να διαχειρίζεστε τις τύχες
της χώρας, προκειµένου να βοηθήσετε τους ανέργους και ιδίως
τους µακροχρόνια ανέργους για να βρουν κατάλληλη δουλειά;
Ποια ήταν τα νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία εφαρµόσατε στον
χώρο της εργασίας ή έστω τα παλιά, των χρόνων και της εποχής
που εσείς κυβερνούσατε; Πώς επιβραβεύσατε όσους έκαναν µεγάλη προσπάθεια, αναζητούσαν ενεργά δηλαδή εργασία ή έβρισκαν άµεσα εργασία; Τι κίνητρα δώσατε σε µακροχρόνια
ανέργους, προκειµένου να αποκοπούν από τον οµφάλιο λώρο
των επιδοµάτων και να συνδεθούν µε την κεντρική αρτηρία ενός
µόνιµου µισθού, να βρουν δηλαδή δουλειά; Τι κάνατε για να εξαλειφθούν όλα αυτά τα φαινόµενα κατάχρησης και εξαπάτησης
που εντοπίστηκαν πρόσφατα, το προηγούµενο διάστηµα, επί των
ηµερών αυτής της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, που επίµονα κατηγορείτε ότι θέλει να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των
λίγων και όχι των ανέργων, των εργοδοτών και όχι των εργαζοµένων; Είχαν να κάνουν αυτά τα φαινόµενα µε τους αιωνίως εγγεγραµµένους στα µητρώα του ΟΑΕΔ, αλλά είχαµε και
ωφελήµατα σε ανθρώπους µε µεγάλα εισοδήµατα, µε κατοικία
σε ακριβές περιοχές.
Αλίµονό µας, όµως, συνάδελφοι, αν δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στα αυτονόητα, στα ελάχιστα, ότι πρέπει δηλαδή επιτέλους να εφαρµοστούν πολιτικές οι οποίες θα επιδοτούν την
εργασία και όχι την ανεργία. Και φυσικά τα όποια ωφελήµατα και
κοινωνικές παροχές θα πρέπει να καταλήγουν να ενισχύουν εκείνους τους συµπολίτες µας που έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Είστε η Αντιπολίτευση των µεγάλων λόγων και των µικρών
έργων όµως τελικά. Παραδώσατε την ανεργία στο 17,2% ενώ µε
τα επίσηµα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2022, δηλαδή ενάµιση
µήνα πριν, η σηµερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
αυτή που έφτασε τους δείκτες ανεργίας στο 12,8% αν και βρέθηκε, βρεθήκαµε όλοι µας, αντιµέτωποι µε πρωτόγνωρες κρίσεις.
«Δουλειές Ξανά», λοιπόν. Με το νοµοσχέδιο αυτό θωρακίζουµε
την απασχόληση, δηµιουργούµε τα απαραίτητα κίνητρα εύρεσης
εργασίας µε τέσσερις βασικούς στόχους: Να βοηθήσουµε κυρίως τους µακροχρόνια ανέργους να βρουν κατάλληλη δουλειά,
να αξιοποιήσουµε τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχουµε στη διάθεσή µας και θα τα θέσουµε σε εφαρµογή. Αν δεν είναι αυτό
προοδευτική πολιτική, τότε τι είναι;
Θέλουµε να επιβραβεύσουµε αυτούς που αναζητούν ενεργά,
προσπαθούν δηλαδή να βρουν εργασία και αυτούς που άµεσα
τη βρίσκουν και προσλαµβάνονται, πιάνουν δουλειά. Αν δεν είναι
αυτό δίκαιη κοινωνική πολιτική, τότε τι είναι; Θέλουµε ακόµη να
εξαλείψουµε όλα εκείνα τα φαινόµενα κατάχρησης, ώστε τα επι-
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δόµατα και οι κοινωνικές παροχές να κατευθύνονται σε εκείνους
τους συµπολίτες µας που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη. Αν δεν
είναι αυτό πολιτική διαφάνειας, τότε τι είναι;
Τέλος, θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι θα πιάνουν τόπο τα χρήµατα των φορολογουµένων για τα επιδοτούµενα προγράµµατα
κατάρτισης και διαρκούς επιµόρφωσης των ανέργων µε σκοπό
την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων. Αν δεν είναι αυτό
ορθή δηµοσιονοµική πολιτική, τότε τι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία λέµε «ως εδώ». Φτάνει µε την κατρακύλα της χώρας, µε την κατρακύλα της Ελλάδος στους διεθνείς πίνακες. Στη λίστα του Οργανισµού Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τον ευρωπαϊκό δείκτη δεξιοτήτων του 2022, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση από
το τέλος ως προς το σύστηµα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανέργων.
Στην πέµπτη θέση από το τέλος στην κατάταξη αναφορικά µε
την ενεργοποίηση δεξιοτήτων που αφορούν στη µετάβαση από
την εκπαίδευση στην εργασία, δηλαδή από την εκπαίδευση και
κατάρτιση να περάσουµε στην αγορά εργασίας. Είµαστε πάρα
πολύ πίσω. Το λέµε όλοι χρόνια να συνδέσουµε το πανεπιστήµιο
µε την αγορά εργασίας, να συνδέσουµε τις σχολές κατάρτισης
µε την αγορά εργασίας, αλλά αυτό έχει µείνει κενό γράµµα.
Ως εδώ, λοιπόν, προχωρούµε. Αλλάζουµε τον ΟΑΕΔ, δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι άνεργοι να µειωθούν ακόµη
περισσότερο στη χώρα και µε µια κουβέντα χτίζουµε το πλαίσιο
το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην ελληνική κοινωνία, αλλά και
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στην ελληνική αγορά εργασίας να περάσουν στην επόµενη µέρα
παρά τις δυσκολίες, παρά την κυµαινόµενη σήµερα ακρίβεια,
παρά τον εισαγόµενο πληθωρισµό, παρά την ενεργειακή κρίση,
παρά τον πόλεµο ο οποίος ακόµη δεν έχει τελειώσει.
Αν όλα αυτά για σας είναι παράλογα και αντικοινωνικά, ευτυχώς για το σύνολο της κοινωνίας είναι αυτονόητα και επιβεβληµένα. Συνεχίζετε τη στείρα άρνηση, αλλά εµείς συντονιζόµαστε
µε το παρόν και µε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Αυτό το
χρέος αναλάβαµε απέναντι στον ελληνικό λαό να εκπληρώσουµε
και αυτό θα κάνουµε!
Σας καλώ να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.02’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθµιση δεξιοτήτων εργατικού δυναµικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

