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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ
Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

ΣΥΝΟΔΟΣ Β'
ΣΥΝ ΕΔ ΡΙΑ ΣΗ  AB'

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 1986
Αθήνα, σήμερα στις 27 Νοεμβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 18,48', συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βου- 
λτυτηρίου η Βουλή, σε Ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό 
την Προεδοία του Α' Αντιπροέδρου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑ-
ν ιδ η .

ΠΡΟΕΔΡΕΊΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριοι συνάδελ
φοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Ανακοινώνονται προς το Σώμα από το βουλευτή κ. 
Θεμιστοκλή Λούλη, τα ακόλουθα :

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατέθεσαν 

σχέδιο νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου 
προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας και του Προγράμματος Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών (Π.Α.Η.Ε.) και ρύθμιση θεμάτων 
τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας».

2. II Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Εξω
τερικών καταθέτει τις εκθέσεις της στα παρακάτω σχέδια 
νόμων:

α) «Κύρωση συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπα
νίας».

β) «Κύρωση Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και σχετι
κών δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πρά
ξη».

3. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιο
σύνης καταθέτει τις εκθέσεις της σε αιτήσεις χορήγησης 
αδείας διώξεως βουλευτών.

Γ'. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι με την από

φαση με αριθμό 105878/9430/7.11.86 καθορίζει το ανώ
τατο όριο έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζα
NATIONAL· WESTMINSTER BANK PEC.

Δ' ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. Οι βουλευτές κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ, 
Η ΑΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
κατάθεσαν αναφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελ- 
ματιών Ιδιοκτητών Φορτοταξί-Τρικύκλων και Αυτοκινήτων,

με την οποία ζητά την ελεύθερη διακίνηση των οχημάτων των 
μελών της σ’ όλη τη χώρα, την κατάργηση του άρθρου 8 του
Ν. 1073/1980 κ.λπ.

2. Ο βουλευτής Λέσβου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΝΑ- 
ΤΣΟΣ κατάθεσε αναφορά του κ. Χρήστου Σμυρναίου, κα
τοίκου Καλλονής Λέσβου, με την οποία ζητά την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος για την εξυπηρέτηση αγροτικών καλ
λιεργειών του.

3. Οι βουλευτές κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ 
ΒΕΖΔΡΕΒ ΑΝ Η Σ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ κατά
θεσαν αναφορά της ΠΕΤ-ΟΤΕ Θεσ/νίκης, με την οποία 
διαμαρτύρεται για τις αντισυνδικαλιστικές ενέργειες της 
Διοίκησης του OTE κ.λπ.

4. Οι βουλευτές κ.κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
και ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ κατάθεσαν αναφορά του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Σιράκου Νομού Ιωαννίνων, με την 
οποία ζητά τον αποχαρακτηρισμό των κτιρίων της Κοινό
τητάς του εκτός από λίγα που θα παραμείνουν διατηρητέα 
και παραδοσιακά κ.λπ.

5. Οι βουλευτές κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ και 
ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ κατάθεσαν αναφορά τευ Αγρο
τικού Συλλόγου Νιγρίτας Νομού Σερρούν, με την οποία ζητά 
την αύξηση των αγροτικών συντάξεων, τον καθορισμό της 
τιμής των καπνών με βάση το κόστος παραγωγής τους και 
ένα λογικό κέρδος κ.λπ.

6. Οι βουλευτές κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑ- 
ΤΖΙΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ κατά
θεσαν αναφορά του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκόπουλου 
Μεσογαίας Αττικής, με την οποία ζητά την ανάκληση των 
χαρτών και σχεδίων του Δασαρχείου που δεν ανταποκρίνο- 
νται στην ιδιοκτησιακή πραγματικότητα της περιοχής.

7. Οι βουλευτές κ.κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΛΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΛ- 
ΤΖΙΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατάθεσαν αναφορά της Ομοσπονδίας 
Αγροτικών Συλλόγων Βοιωτίας, με την οποία ζητά την άμεση 
πληρωμή της αξίας των αγροτικών προϊόντων που παρέ
δωσαν τα μέλη του.

8. Ο βουλευτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ κατά
θεσε αναφορά Συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα, με την 
οποία ζητούν την επέκταση των διατάξεων του ενιαίου μισθο
λογίου και στους παλαιούς συνταξιούχους κ.λπ.

9. Ο βουλευτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ κατά
θεσε αναφορά της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Αττικής, με την οποία ζητά τη λήψη μέτρων για την
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βξ»σφάλι<τη της οικονομικής αυτοδυναμίας των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

10. Ο βουλευτής Λιτ/νίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ 
κατάθεσε αναφορά του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρίνιου, με 
την οποία ζητά την ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο.

11. Ο βουλευτής Άρτας κ.ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟ 
ΜΗΤΡΙΟΥ κατάθεσε αναφορά κατοίκων του Οικισμού 
Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας Περδικορράχης Νομού 
Άρτας, με την οποία ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου του Οικισμού τους.

12. Οι βουλευτές κ.κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ και 
ΙΙΛΙΛΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ κατάθεσαν αναφορά της Ομο
σπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελ
λάδας, με την οποία διαμαρτύρεται για τις αντισυνδικαλι- 
στικές ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρείας ΑΓΕΤ κλπ.

13. Ο βουλευτής Αθήνας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ κα
τάθεσε αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών OTE, 
με την οποία διαμαρτύρεται για την αντισυνδικαλιστική 
τακτική της Διοίκησης του OTE κλπ.

14. Οι βουλευτές κ.κ. ΔΗΜΗΊ ΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ, ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΛΝΛΚΗ εαι 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΛΥΡΟΔΟΓΛΟΥ κατάθεσαν αναφορά του 
Σωματείου Εργαζομένου στην Επιχείρηση Ιΐαπαϊωαννου 
Α.Ε.Β.Ε. «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», με την οποία ζητά τη λήψη 
μέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας της πιο πάνω Εται
ρείας και την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχούν στα μέλη 
του.

15. Ο βουλευτής Λέσβου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΆ- 
ΤΣΟΣ κατάθεσε αναφορά του κ. Ιωάννη Δαλβαδάνη, κατοί
κου της Κοινότητας Λισβορίου Λέσβου, με την οποία ζητά 
την τοποθέτηση κτηνιάτρου στην Κοινότητά του.

16. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩ- 
ΡΗΣ κατάθεσε αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Ανα
πήρων Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού περιόδου 1940 - 49, 
με την οποία ζητά την προσθήκη τροπολογιών στο Νομο
σχέδιο για την τακτοποίηση προβλημάτων αξιωματικών 
μακράς ανακατάταξης κλπ.

17. Ο βουλευτής Λέσβου κ. ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ ΒΟΥΝΆ- 
ΤΣΟΣ κατάθεσε αναφορά του Προέδρου και κατοίκων 
της Κοινότητας Μεσοτόπου Νομού Λέσβου, με την οποία 
ζητούν την εκτέλεοη έργων οδοποιίας στην Κοινότητά τους.

18. Οι βουλευτές κ.κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ, ΣΤΡΑ
ΤΕΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΛΜΑΝΑΚΗ και ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ ΜΛΥΡΟΔΟΓΛΟΥ κατάθεσαν αναφορά της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών, με την 
οποία ζητά τη μείωση του συντελεστή φορολογίας του 
βιβλίου κλπ.

19. Οι βουλευτές κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚ1ΡΗΣ, 
ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΑΙΟ- 
ΦΟΡΤΔΙ1Σ κατάθεσαν αναφορά του Συλλόγου Εκδοτών 
Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσ/νίκης, με την οποία ζητά την απαλ
λαγή του βιβλίου από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κλπ.

20. Οι βουλευτές Πειραιά κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ, 
Η ΑΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚ ΑΛΚΗΣ ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ Π A ΑΛΑΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ 
και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΛΡΛΤΖΗΣ κατάθεσαν αναφορά του 
Συλλόγου Επαλλήλων Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νί
καιας Πειραιά, με την οποία ζητά την υπογραφή νέου 
Οργανισμού του Προσωπικού του πιο πάνω Νοσοκομείου.

21. Ο βουλευτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 
κατάθεσε αναφορά του Συλλόγου Εργαζομένων για τις 
Δυνάμεις των ΗΠΑ, με την οποία ζητά επίλυση προβλημά
των των μελών του.

22. Ο βουλευτής Αθήνας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ κατά
θεσε αναφορά επιτροπής Μικροιδιοκτητών Αγροτών του 
Δήμου Τρικκαίων, με την οποία ζητά την τροποποίηση 
διατάξεων του Ν. 1337/1983.

23. Ο βουλευτής Αθήνας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ κατά
θεσε αναφορά του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών 
Νομού Πρέβεζας, με την οποία ζητά την τροποποίηση των 
διατάξεων των άρθρων 6 και 8 του Π.Δ. 387/83.

24. Ο βουλευτής Αθήνας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ 
κατάθεσε αναφορά του Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού 
Ναυτικού, με την οποία ζητά τη μετατροπή συμβάσεων 
μελών του ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου 
κ.λπ.

25. Ο βουλευτής Αθήνας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ κατά
θεσε αναφορά του κ. Δ. Χριστόπουλου, κατοίκου Καλαμάτας, 
με την οποία διαμαρτύρεται για την επίταξη αγροκτημάτων 
σε οργανωμένες καλλιέργειες για την εγκατάσταση λυόμε- 
μενο.)ν οικισμών στέγασης σεισμοπλήκτων.

26. Ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 
κατάθεσε αναφορά της κυρίας Ελένης Μαργέλη, κατοίκου 
Καλαμάτας με την οποία ζητά τη μεταγραφή στα Ελληνικά 
Α.Ε.Ι. των παιδιών των σεισμοπλήκτων πολυτέκνων κα
τοίκων Καλαμάτας που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια του 
Εξωτερικού.

27. Ο βουλευτής Αθήνας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ 
κατάθεσε αναφορά του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, με 
την οποία ζητά τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της βίας 
στα γήπεδα.

28. Οι βουλευτές κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΧΙΝΣ, ΣΤΡΑ
ΤΕΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΛΥΡΟΔΟΓΛΟΥ και 
ΜΑΡΙΑ ΔΛΜΑΝΑΚΗ κατάθεσαν αναφορά του Σωματείου 
Εργαζομένων στο Β' Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσ/νίκης, του Συλ
λόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρείων και Ερ
γαστηρίων Βόρειας Ελλάδας και της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.,με την οποία 
ζητούν την κατοχύρωση των εργαζομένων στην κλινική 
«Δανιηλίδη».

29. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩ- 
ΡΗΣ κατάθεσε αναφορά του κ. Αναστασίου Παπαθεοφάνη, 
Ανταποκριτή του ΟΓΑ Σιλίμνας Αρκαδίας, με την οποία 
διαμαρτύρεται για την προτεινόμενη αντικατάστασή του 
από την κόρη του Προέδρου της πιο πάνω Κοινότητας.

30. Ο βουλευτής Αχαίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΙΕΚ1ΡΗΣ 
κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Πάτρας «ΠΕΛΟ
ΠΟΝΝΗΣΟΣ», το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη κατα
σκευής από την ΕΤΒΑ αγωγού μεταφοράς των αποβλήτων 
της ΒΙΠΕ Πάτρας.

31. Ο βουλευτής Φθιούτιδας κ. ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ 
κατάθεσε αναφορά του Συλλόγου Μονίμων και Μονιμοποιη
μένων Πολιτικών Υπαλλήλων 4ης MOMA, με την οποία 
διαμαρτύρεται για τις αυθαίρετες και αντεργατικές ενέργειες 
της Διοίκησης της πιο πάνω Μονάδας κ.λ.π.

32. Ο βουλευτής Ηλείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟ- 
Γ1ΑΝΝΌΙΙΟΥΛΟΣ κατάθεσε αναφορά της Ένωσης Εβδο
μαδιαίου Επαρχιακού Τύπου, με την οποία ζητά την επί
λυση λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων του Επαρχια
κού Τύπου.

33. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩ- 
ΡΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΡΚΑΔΙΚΗ 
ΦΩΝΗ», το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ίδρυσης Διοι
κητηρίου στην Τρίπολη.

34. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. ΙΙΛΙΛΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Σερρών «ΝΙ
ΓΡΙΤΑ», το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης των 
αγροτικών συντάξεων κ.λ.π.

35. Ο βουλευτής Θεσπρωτίης κ. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΘΕΣΠΡΩ- 
ΤΙΚΗ» Ηγουμενίτσας, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη 
στέγασης των δημοσίων και άλλων υπηρεσιών στη Θεσπρω
τία.

36. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Ηγουμενίτσας 
«ΘΕΣΓΙΡΩΤ1ΚΗ», το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη βελ-
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τ ίωσης της εικόνας της ΕΡΤ 2 στην περιοχή του Νομού 
Θεσπρωτίας.

37. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας«ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΒΗΜΑ», το οποίο αναφέρεται στην άρνηση παροχής πληρο
φοριών από τις αρμόδιες αρχές του Νομού Ημαθίας.

38. Ο βουλευτής Αιτ/νίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ 
κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Αγρίνιου «ΠΑΝΑΙ- 
ΤΩΛΙΚΗ», το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη λειτουργίας 
των σηματοδοτών της πόλης Αγρίνιου.

39. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Αλεξανδρού
πολη? «ΠΛΝΘΡΑΚΙΚ1Ι», το οποίο αναφέρεται στην ανά
γκη ανέγερσης νέου σύγχρονου κτιρίου της Τράπεζας Ελλά
δας.

40. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ· ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε δημοσίευμα της εφημερίδας Σπάρτης 
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ», το οποίο αναφέρεται στη δια
κίνηση της αλληλογραφίας στο Νομό Λακωνίας.

41. Το Ενιαίο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Πολε
μικής Αεροπορίας Νομού Μαγνησίας, με αναφορά του ζητά 
τη μονιμοποίηση μελών του.

42. Η Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων 
Πολέμου Ελλάδας, με αναφορά της εκθέτει απόψεις πάνω 
στις διατάξεις του συζητουμένου στη Βουλή Νομοσχεδίου 
που αφορά τους εφέδρους αξιωματικούς κλπ.

43. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑ
ΝΗΣ κατάθεσε αναφορά της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών 
Σωματείων Αθήνας με την οποία ζητά την αναστολή εφαρ
μογής και επανεξέταση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 
τη θέσπ^η πόρου για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την 
άμεση διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Διοι
κητικών Συμβουλίων στα Επιμελητήρια κ.λ.π.

44. Ο Αστικός Συνεταιρισμός Θυρωρών και Απασχο- 
λουμένων σε εργασίες Μεγάρων, Γραφείων και Πολυκα
τοικιών Αθήνας - Πειραιά, με αναφορά του ζητά την οικο
πεδοποίηση έκτασης που κατέχουν τα μέλη του.

45. Η Πανελλήνια Ένωση Θαλαμηπόλων Εμπορικού 
Ναυτικού με αναφορά της διαμαρτύρεται για τη μείωση της 
σύνθεσης των πληρωμάτων την πρόσληψη χαμηλόμισθων 
αλλοδαπών κ.λ.π.

46. Ο Αγροτικός Δημοκρατικός Σύλλογος Άργους Ορε- 
στικού Νομού Καστοριάς με αναφορά του ζητά την κατα
βολή αποζημίωσης στα μέλη του που έπαθαν ζημιές οι καλ- 
λιέργειές τους από χαλαζόπτωση.

47. Επιτροπή Κατοίκων Λάρισας με αναφορά της ζητά 
τη λήψη μέτρων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων των Βορειοηπειρωτών.

48. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων 
Αναπήρων Τέκνων, με αναφορά της ζητά τη φορολογική 
ελάφρυνση πων μελών της.

49. II Αγροτοαλιευτική Συνδικαλιστική Οργανωτή Πε
τρίτη Κέρκυρας με αναφορά της ζητά την τροποποίηση του 
Νόμου που αφορά την απαγόρευση της αλιείας με βιντσότρα- 
τες τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κ.λ.π.

50. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Α ντί
στασης Παράρτηρια Ηλείας με αναφορά της ζητά να καθιε
ρωθεί η προσμέτρηση του χρόνου Εθνικής Αντίστασης στα 
συντάξιμα χρόνια των μελών της κλπ.

'51. Η Πανελλήνια Ένωση Επαναπατρισθέντων Πολιτι
κών Προσφύγων - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης με ανα
φορά της ζητά την επίλυση συνταξιοδο-τικ.ούν προβλημάτων 
των μελών της. 1
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ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
1. Στην υπ’ αριθμ. 1102/22.10.86 ερώτηση του βουλευ

τή κ. Η. MAAEBiTII με θέμα την πλήρωση της θέσης 
Καθηγητού—Διευθυντού Μαιευτικής - Γυναικολογίας στο 
Γενικό Νοσοκομείο και την Ιατρική Σχολή Πάτρας δόθηκε 
από τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξής 
απάντηση.

«Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Μαιευτικής - 
Γυναικολογίας στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Πάτρας έχει υπογραφεί και προωθείται στην υλοποίηση 
διαδικασία. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι έπρεπε να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η παραίτηση 
του καθηγητή I . Μαρούλη ο οποίος κατείχε την παραπάνω 
θέση.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤρίΤΣΗΣ»

2. Στην υπ’ αριθ. 1124/24.10.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. Β. ΜΓΙΕΚΙΡΗ με θέμα τη λήψη μέτρων για τη διάθεση 
και την εξαγωγή των λεμονιών κ.λ.π. δόθηκε από τον Υπουρ
γό Εμπορίου η εξής απάντηση.

«Τα λεμόνια είναι σε κοινή οργάνωση αγοράς και η Κοι
νότητα λαμβάνει μέτρα προστασίας του εισοδήματος των 
παραγωγών και ακόμη μέτρα ενισχύσεως των εξαγωγών, 
τόσο προς τις χώρες της ΕΟΚ, όσο και προς τρίτες χώρες.

Η Κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγωγής 
και αφού λάβει υπόψη της διαφόρους παράγοντες, όπως το 
ύψος της παραγωγής των ανταγωνιστριών χωρών και τις 
συνθήκες της διεθνούς αγοράς, θα λάβει έγκαιρα αποτελεσμα
τικά μέτρα, για την απορρόφηση της παραγωγής και την εξα
σφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος στους παραγωγούς. 
Τα λεμόνια, ως γνωστόν, εξάγονται σε ποσοστό 95%  στις 
Σοσιαλιστικές χώρες.

Από το Υπουργείο μας, καταβάλλονται προσπάθειες για  
την εξαγωγή στις χώρες αυτές, ικανοποιητικών ποσοτήτων 
και σε ικανοποιητικές τιμές, παρά τις δυσκολίες που αντι
μετωπίζουν εφέτος κυρίως οι χώρες αυτές.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

Β. ΣΑΡΑΝΤΠΉΣ»

3. Στην υπ’ αριθ. 1137/29.10.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. ΣΤ· ΜΑΝΟΥ με θέμα τη δραστηριότητα του Εθνικού 
Θεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελάδος και της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής (έργα, παραστάσεις έσοδα κ.λ.π. ) 
από 1.1.84 έως 1.7.86 δόθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού 
η εξής απάντηση.

«Συμπληρωματική απάντηση στην ερώτηση 1137 του κ. 
Στέφανου Μάνου.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα περιέχονται οι πληροφορίες 
και τα στοιχεία που ζητήθηκαν σχετικά με το Εθνικό Θέα
τρο.

(Σημ. Τα κατατεθέντα στοιχεία ευρίσκονναι στο αρχείο 
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1986 
Η Υπουργός

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

4. Στην υπ’ αριθ. 1137/29.10.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. ΣΤ. ΜΑΝΟΥ με θέμα τη δραστηριότητα του Εθνικού 
Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής (έργα, παραστάσεις έσοδα κλπ. ) 
από 1.1.84 έως 1.7.86 δόθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού 
η εξής απάντηση.

«Στα επισυναπτόμενα έγγραφα του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σ'κηνής περιέ- 
χονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητήθηκαν από 
τμν συνάδελφο σχετικά με τα θέατρα αυγά.
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Στις αμέσως προσεχείς ημέρες 6α κοινοποιήσουμε, με 
συμπληρωματική μας απάντηση στη Βουλή και τον κ. 
συνάδελφο τα στοιχεία που αφορούν και στο Εθνικό Θέατρο 
το οποίο καθυστέρησε να μας τα αποστείλει.

Σημ. : Τα κατατεθέντα στοιχεία βρίσκονται στο αρχείο 
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1986
II Υπουργός

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΙΕ»

5. Στην υπ’ αοιθ. 1169/Α.Κ.Ε.153/3.11.86 ερώτηση των 
βουλευτών κ.κ. ΕΛ. ΚΑΛΟ ΓΙΑΝΝΗ και Η ΑΙΑ ΒΕΖΔΡΕ- 
ΒΑΝΗ με θέμα την παροχή πληροφοριών και την κατάθεση 
εγγράφων αναφερομένων στην υπόθεση της παραχώρησης 
της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος στην Αγροτική Τράπεζα 
δόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας η εξής απά
ντηση.

«Με την επιλογή της Κυβέρνησης να παραχωρηθεί η Τρά
πεζα Κεντρικής Ελλάδος (ΤΚΕ) στην Αγροτική Τράπεζα, 
εξασφαλίζεται με αυξημένη αξιοπιστία το μέλλον της ΤΚΕ. 
Η επιλογή αυτή είναι η μόνη και τελεσίδικη απόφαση της 
Κυβέρνησης σχετικά με την υπόθεση αυτή. Η παρέμβαση 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αποσκοπούσε στην αναί
ρεση ορισμένων πρωτοβουλιών, που οδηγούσαν σε τετελε
σμένα γεγονότα χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ενδεδειγμένα 
ευρύτερα κριτήρια.

Η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών θα γίνει από 
τον κυβερνητικό επίτροπο κ. Σωτ. Καλαμίτση, με την επο- 
πτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας δεν υπάρχει συγκροτημένος φάκελος για την υπόθεση 
αυτή.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986
Ο Υπουργός 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ»

6. Στην υπ’ αριθ. 1173/3.11.86 ερώτηση του βουλευτή κ. 
Γ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ με θέμα τη λειτουργία της Τράπεζας 
Κεντρικής Ελλάδος κ.λ.π. δόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας η εξής απάντηση.

«Η επιλογή της Κυβέρνησης να παραχωρηθεί η Τράπεζα 
Κεντρικής Ελλάδος στην Αγροτική Τράπεζα έλαβε υπόψη 
το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εχέγγυα 
που προσφέρει ο τελευταίος αυτός οργανισμός ήταν τα καλύ
τερα σ’ ότι αφορά τη λειτουργία της ΤΚΕ στο μέλλον. Η 
επιλογή αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της 
Κυβέρνησης σ’ ό,τι αφορά το ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβου
λίας στην οικονομική ζωή τηςχώρας. Είναι πιστεύουμε ορθό 
να προκρίνουμε, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, την πλέον 
συμφέρουσα για τον τόπο και την οικονομία λύση.

Αυτή ήταν άλλωστε και η έννοια της παρέμβασης της Κυ
βέρνησης, στο βαθμό που ορισμένες πρωτοβουλίες οδηγού
σαν στη δημιουργία τετελεσμένων που δεν λάμβαναν υπόψη 
ευρύτερα κριτήρια για το μέλλον της ΤΚΕ.

Για τη συνέχεια του θέματος ευθύνη και αρμοδιότητα έχει 
ο νέος προσωρινός επίτροπος.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986
Ο Υπουργός 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ»

7. Στην υπ’ αριθ. 1174/3.11.86 ερώτηση του βουλευτή κ. 
Γ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ με θέμα τις πλημμύρες στο Ν. Αργο
λίδας δόθηκε από τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρη
σκευμάτων η εξής απάντηση.

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε έκθεση αυτο
ψίας και προϋπολογισμό δαπάνης αποκατάστασης της περί- 
φραξης ο οποίος ανέρχεται σε 3.000.000 δρχ.

Για την άμεση αντιμετώπιση ώστε να μη διατρέχουν κίν
δυνο οι μαθητές θα προβεί σε πρόχειρη περίφραξη (με συρ
ματόπλεγμα ή κιγκλίδωμα) του διδακτηρίου.

Η οριστική κατασκευή περίφραξης του διδακτηρίου του 
1ου Δημ. Σχολείου Κρανιδίου θα συμπεριληφθεί στο έργο 
προσθήκης νέων αιθουσών που θα ενταχθεί στο νομαρχιακό 
πρόγραμμα του 1987.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986
Ο Υφυπουργός 

ΦΙΛ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ»

8. Στην υπ’ αριθ. 1184/5.11.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ και Α. ΞΑΡΧΑ. με θέμα επιδοτήσεις 
εξαγωγών κλάδου τσιμεντοβιομηχανίας δόθηκε από τον 
Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας η εξής απάντηση.

«Οι Ελληνικές Τσιμεντοβιομηχανίες δεν έχουν λάβει πα
ράνομες επιδοτήσεις εξαγωγών.

Οι εταιρείες αυτές για τις εξαγωγές τους λαμβάνουν σύμ
φωνα με τις διατάξεις της α7ςόφασης Ν.Ε. 1574/1970 και 
της 212/83 Πράξεως Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος τις προ- 
βλεπόμενες από τις αποφάσεις αυτές επιστροφές. Πρέπει να 
σημειωθεί, ότι οι επιστροφές αυτές είναι απολύτως σύννο
μες προς το κοινοτικό δίκαιο δεδομένου ότι η χώρα μας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της αποφάσεως 85/594/ΕΟΚ της 
22ας Νοεμβρίου 1985 της Επιτροπής των Ε.Κ., δύναται να 
προβαίνει στη χορήγηση αυτών, βάσει της αποφάσεως 1574/ 
1970 Ν.Ε., έτσι όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 
350/Ν.Ε., μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1986.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υφυπουργός

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ»

9. Στην υπ’ αριθ. 1185/4.11.86 ερώτηση του βουλευτή κ. 
Κ. ΓΙΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ με θέμα Επιλογή και Τοπο
θέτηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δόθηκε από τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξής απάντηση

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 682/ 
1977 στα ιδιωτικά σχολεία που είναι ισότιμα με τα δημό
σια εφαρμόζονται, για τις προαγωγές των εκπαιδευτικών 
τους, οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους εκπαι
δευτικούς. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1143/1981 
ορίσθηκε ότι για τον ορισμό των διευθυντών των ιδιωτικών 
σχολείων που είναι ισότιμα με τα δημόσια έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις για τα ιδιωτικά σχολεία (άρθρο 25 του Ν. 682/ 
1977). Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρέθησαν ρητά τα σχολεία 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

2. Με την ισχύ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985, που κα
θιέρωσε νέο σύστημα επιλογής, τοποθέτησης και άσκησης 
καθηκόντων των διευθυντών και υποδιευθυντών των δημο
σίων σχολείων, δημιουργήθηκε ερμηνευτικό πρόβλημα ως 
προς το νομικό καθεστά»ς που έπρεπε να εφαρμοσθεί για την 
επιλογή και την τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευ
θυντών των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
Η νομική υπηρεσία του Υπουργείου εγνωμοδότησε, ύστερα 
από σχετικό ερώτημα, ότι έχουν εφαρμογή για το θέμα αυτό 
οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 που αναφέρονται 
στην επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών των δημο
σίων σχολείων. Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή και κινή
θηκε η σχετική διαδικασία για την επιλογή και τοποθέτηση 
διευθυντών και υποδιευθυντών στα σχολεία της Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρείας.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 
75/1986 (ΦΕΚ 28) στα υπηρεσιακά συμβούλια της δημόσιας 
εκπαίδευσης, όταν αυτά εξετάζουν θέματα εκπαιδευτικών 
των ιδιωτικών σχολείων γενικά, μετέχουν αντί των αιρετών 
εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι της 
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελ
λάδας, που ορίζονται από αυτήν.

Ενόψη των παραπάνω σας πληροφορούμε τα εξής σχετικά 
με τα τεθέντα ερωτήματα από το βουλευτή κ. Α. Κανελλό- 
πουλο :
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1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών και υπο
διευθυντών των σχολείων ανάγεται στην αποκλειστική αρ
μοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων και είναι θέμα ου
σιαστικής κρίσης των προσόντοον τους και σύγκρισής τους με 
τους λοιπούς υποψήφιους. Η διοίκηση δεν έχει δυνατότητα 
παρέμβασης εκτός εάν διαπιστώσει νομική πλημμέλεια. Αντί
θετα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, σύμφωνα με το νόμο, να 
υποβάλουν ένσταση κατά της κρίσης των περιφερειακών 
συμβουλίων στο κεντρικό συμβούλιο και να προσφύγουν κατά 
της τελικής κρίσης στη διοικητική δικαιοσύνη. Η διαδικα
σία αυτή ακολουθήθηκε και όπως πληροφορούμαστε έχουν 
ασκηθεί προσφυγές από τους ενδιαφερομένους και με τις 
δικαστικές αποφάσεις, που θα εκδοθούν θα κριθεί κατά πόσο 
ήταν σωστή η αξιολόγηση που έγινε.

2. Δεν έγινε παραβίαση του νομικού καθεστώτος που 
ισχύει για τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, αλλά εφαρμό
στηκαν οι ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν 
με την παραπάνω γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του 
Υπουργείου.

3. Η σχετική διαδικασία για την επιλογή των διευ
θυντών και υποδιευθυντών άρχισε πριν λήξει η μηνιαία 
προθεσμία από την υποβολή των προτάσεο»ν του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και ολοκλη
ρώθηκε μεταγενέστερα. Για το θέμα της παραπάνω προθε
σμίας και την υποχρεωτικότητα ή όχι των προτάσεων της 
η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική αίτηση 
στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνας, του οποίου η απόφαση θα 
εκδοθεί σύντομα.

4. Το Υπουργείο θα παραμένει τις αποφάσεις των δικα
στήριο»'» και ανάλογα με το διατακτικό τους θα αντιμετω
πίσει για το μέλλον το θέμα της επιλογής και τοποθέτησης 
διευθυντών και υποδιευθυντών στα σχολεία της Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρείας.

5. Δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να καταργήσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 
το οποίο όμο»ς'πρέπίι να περιορισθεί στις αρμόδιότητες του 
ιδιοκτήτη των σχολείων, όπως συμβαίνει με όλα τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείο»ν, 
ισότιμων ή όχι μ.ε τα δημόσια.
. Οι διατάξεις του Ν. 682/1977 καθορίζουν με σαφήνεια 

τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ιδιοκτητών σχολείων, 
τα, οποία διακρίνονται από εκείνα των διευθυντούν των σχο
λείων.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

ΑΝΤΩΝΗΣ τ  ΡΤΤΣΗΣ»

10. Στην υπ’ αριθ. 1186/4.11.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. Η. ΜΑΛΕΒΙΤΗ με θέμα τη λήψη μέτρων για την αντι
μετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών του 
ΙΙανεπιστημίου της Ξάνθης δόθηκε από τον Υφυπουργό Εθν. 
Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξής απάντηση.

«Σας πληροφορούμε ότι τοΥΠΕΙΤΘ στα πλαίσια του προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μελετά το πρόβλημα των 
φοιτητών και στο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Για το οικονομικό έτος 1986 έχει ενταχθεί μελέτη με 
πίστωση 48.000.000 δρχ. για τη δημιουργία συγκροτήματος 
ύπνου, εστιάσεως και λοιπών εξυπηρετήσεων των φοιτητών 
στην Ξάνθη. Π μελέτη αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 
και για το επόμενο έχει προγραμματισθεί από το Πανεπι
στήμιο η έναρξη της κατασκευής του έργου.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υφυπουργός

ΦΙΛ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ»

11. Στην υπ’ αριθ. 1331/13.11.86 ερώτηση των βουλευτών 
κκ. Γ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ και Δ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ με θένα 
τη λήψη μέτρων για την ανεργία δόθηκε από τον Υπουργό 
Εργασίας η εξής απάντηση.

«1. Όπως είναι γνωστό η αντιμετώπιση του προβλήματα 
της ανεργίας αποτέλεσε και αποτελεί βασικό στόχο της κοι
νωνικής και οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Το 
οξύτατο αυτό πρόβλημα η Κυβέρνηση αντιμετώπισε με μια 
σειρά από επιμέρους μεσομακροπρόθεσμα αλλά και βραχυ
πρόθεσμα μέτρα για την διεύρυνση της ευκαιριακής απασχό 
λησης.

Με το κυβερνητικό πρόγραμμα ένας σημαντικός αριθμός 
νέων θέσεων προκύπτει από την ανάπτυξη τομέων που ήταν 
μέχρι σήμερα υποβαθμισμένοι και συνδέονταν άμεσα με την 
ποιότητα ζωής, όπως υγεία, κοινωνική πρόνοια, επαγγελ
ματική εκπαίδευση, δήμοι και κοινότητες κ.λ.π.

Ειδικότερα ο ν. 1545/85 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας 
από την Ανεργία (ΕΣΠΑ)» είναι ένα νέο κοινωνικό - ασφα
λιστικό σύστημα παροχής των επιδομάτων ανεργίας που αντι
μετωπίζει με ένα πιο ευνοϊκό τρόπο όλες εκείνες τις κατηγο
ρίες των ανέργων που δεν έχουν καμιά ασφαλιστική κάλυψη 
κατά τη διάρκεια της ανεργίας τους. Συγκεκριμένα με το 
Ε.Σ.Π.Α. : (α) καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 
επιδότηση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ηλι
κίας από 20 μέχρι 29 ετών, η διάρκεια της οποίας μπορεί να 
φτάσει μέχρι τους 5 μήνες από τότε που ο νεοεισερχόμενος 
θεμελιώνει το δικαίωμα για επιδότηση, δηλαδή μετά την 
συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στα ειδικά μητρώα ανέρ
γων νέων. Το ύψος της σχετικής επιδότησης κυμαίνεται από 
έως 20 ημερήσια επιδόματα, (β) Προσδιορίζονται ευνοϊκό
τερες προϋποθέσεις επιδότησης (από 125 σε 100 ημερομί
σθια) για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους ανέργων 
(οικοδόμους και εποχιακά απασχολούμενους), (γ) Μειώνο
νται οι προϋποθέσεις ημερομισθίων για την χορήγηση επι
δόματος ανεργίας, σε ανέργους που επιδοτούνται για πρώτη 
φορά.Η μείο»ση συνίσταται στο ότι με το νόμο απαιτείται 
η πραγματοποίηση 80ημερομισθων για κάθε χρόνο κατά 
τα προηγούμενα της επιδότησης 2 χρόνια έναντι των 3 που 
ίσχυε πριν, (δ) Η διάρκεια επιδότησης των ανέργων επ ι
μηκύνεται από 5 σε 8 μήνες για όσους έχουν συμπληρώσει το 
49 έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της επιδότησης 
και επιπλέον έχουν συμπληρώσει ορισμένο αριθμό ημερομι
σθίων. (ε) Καταργείται η διάκριση μεταξύ εργατών και 
υπαλ?.ήλων σε ότι αφορά το ύψος του βασικού επιδόματος 
ανεργίας, (στ) Αίρεται ισχύον περιορισμός του ανώτατου 
ορίου επιδότησης του οποίου το ύψος δεν μπορούσε να υπερ- 
βεί το 70%  του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε 
ότι αφορά την περίπτωση των προστατευομένων από τον 
άνεργο προσόντων, (ζ) Εισάγεται νέος τρόπος δημιουργίας 
και διατήρησης θέσεων εργασίας. Καινοτομία αποτελεί η 
δυνατότητα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις των OTA. Το ίδιο ισχύει και για τις ξενοδοχεια
κές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά για τη διατήρηση 
θέσεων εργασίας. Εισάγεται σύστημα δημιουργίας νέων 
θέσεων σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ επιλέγει τις επιχει
ρήσεις που βασίζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
(η) Θεσμοθετείται παροχή οικονομικής προστασίας στους 
παλιννοστούντες έλληνες πρόσφυγες που επιθυμούν να εγκα
τασταθούν και εργωιστούν στην Ελλάδα. Τη σχετική επιβά
ρυνση φέρνει κατά το ήμισυ ο ΟΑΕΔ και κατά το υπόλοιπο 
ο κρατικός προϋπολογισμός, (θ) Εισάγεται νέα ρύθμιση για  
τη χορήγηση επιδομάτων σε μαθητές των εκπαιδευτικών 
μονάδων, η οποία καλύπτει περιπτώσεις απασχόλησης για  
πρακτική άσκηση καθώς επίσης και περιπτώσεις που η 
θέση πρακτικής άσκησης δεν θα εξασφαλιζόταν αν αυτό σή- 
μαινε για τον εργοδότη οικονομική επιβάρυνση και κυρίως 
υψηλή για την αντιμισθία του πρακτικά ασκούμενου. Με τη 
νέα αυτή ρύθμιση μπορεί να καθορίζεται χαμηλή ή και μηδε
νική αμοιβή του μαθητή από τον εργοδότη και με τη χορή
γηση από τον ΟΑΕΔ να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πρό
οδος του μαθητή, (ι) Τα επιδόματα ανεργίας στράτευσης 
και οικογενειακά που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ απαλλάσσονται 
από κάθε φόρο ή τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κράτήσεις 
για το δημόσιο και για τρίτους.
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2. Για τα μέτρα που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ανεργίας καθώς και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί γενικά για τις γυναίκες, έχουμε ενημερώσει την 
Εθνική Αντιπροσωπεία με τα υπ’ αριθ. 1368/86 και 1684/86 
έγγραφά μας, αντίγραφα των οποίο>ν σας αποστέλλουμε.

Αθήνα. 24 Νοεμβρίου 1986 

Ο Υπουργός
Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔήνα, 5 Μαρτίου1986 
Αρι-δ. Πρωτ.: 1368  
Προς: Βουλή των Ελλήνων

Δ/νΙτη Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
Γραφείο κ. Υπουργού

Θέμα: Στοιχεία και μέτρα για την ανεργία.
Σχετ.: Έγγραφό σας, Ερώτηση αρι*δ. 2703/20.2.86.

Αναφερόμενοι στην Ερώτηση αριύ. 2703/86 των Βουλευ
τών κ.κ. Μ. Π|απακωνσταντίνσυ, Κ. Π απαρρηγότουλου, Μ. 
Γαλενίιανορ, Ελ. Παπαδημητρίου, Ε. Παπαδόπουλου και Ν. 
Κωστάκη, σας πληροφορούμε σε δέματα της αρμοδιότητας 
μας, ως εξής:

«Όπως είναι γνωστό η αντιμετώπιση του προβλήματος 
της ανεργίας αποτέλεσε και αποτελεί βασικό στόχο της 
Κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Για το οξύτατο αυτό πρόβλημα η Κυβέρνηση προχώρησε 
σε μία σειρά από επιμέρους μεσομακροπρέθεσμα αλλά και 
βραχυπρόθεσμα μέτρα για την απορρόφηση μεγάλου αριθμού 
ανέργων.

Θεσπίστηκαν ειδικά προγράμματα επιδοτούμενης απα
σχόλησης νέων εργαζομένων που υλοποιούνται από τον 
ΟΑΕΔ. Ένας σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
προέκυψε, εξάλλου, από την ανάπτυξη τομέων που ήταν 
υποβαθμισμένοι και συνδέονται άμεσα με την ποιότητα 
ζωής, όπως υγεία, κοινωνική πρόνοια, επαγγελματική εκ
παίδευση κλπ. Επίσης με την περιφερειακή ανάπτυξη 
δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε προβλη
ματικές περιοχές. Ιδιαίτερη προτεραιότητα, με τη μορφή 
αυξημένων επιχορηγήσεων, δίνει ο ΟΑΕΔ για την απασχό
ληση ειδικών κατηγοριών ανέργων, όπως πολιτικοί πρόσφυγες 
και μετανάστες, γυναίκες, νέοι, άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των πτυ- 
χιούχων αλλά και τη στελέχωση των επιχειρήσεων με 
επιστημονικό δυναμικό, ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί κάθε πρόσληψη 
πτυχιούχου ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο 
από OTA όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, με το ανώ
τατο προβλεπόμενο ποσό. Από πλευράς επιχειρήσεων, ο 
ΟΑΕΔ επιχορηγεί με αυξημένα ποσά τις επιχειρήσεις 
που είναι εξαγωγικές, νέας τεχνολογίας ή λειτουργούν σε 
παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, ο ΟΑΕΔ προωθεί την 
υλοποίηση, μέσα στο 1986, νέων προγραμμάτων που 
προβλέπουν την επιχορήγηση ανέργων με στόχο την ενθάρ
ρυνση για τη δημιουργία συνεταιρισμών, νέων παραγωγικών 
επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων ελεύθερων επαγγελματιών.

Με τα δεδομένα αυτά είναι εφικτός και ρεαλιστικός ο 
στόχος για 200.000 θέσεις μέσα στην επόμενη τριετία 
που προβλέπονται από το Ν. 1545/85 «Εθνικό Σύστημα 
Προστασίας από την Ανεργία» (ΕΣΠΑ) και από την 
εφαρμογή του Ν. 1262/82 «Παροχή Κινήτρων ενίσχυσης 
Οικονομικής Ανάπτυξης» στους ακόλουθους κλάδους :

55.000 θέσεις στη βιομηχανία με επενδύσεις του Ν. 
1262/82

85.000 θέσεις στη βιομηχανία με επενδύσεις που θα 
γίνουν ανεξάρτητα από το Ν. 1262/82

50.000 θέσεις με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την 
επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

15.000 θέσεις σε εφαρμογή των προγραμμάτων του 
ΟΑΕΔ σε δήμους και κοινότητες

10.000 θέσεις σε εφαρμογή του προγράμματος κατα
πολέμησης της ανεργίας στους οργανισσμούς τοπικής αυτο
διοίκησης με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ.

Εξάλλου, προβλέπεται η δημιουργία άλλων 30.000 θέ
σεων εργασίας στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα (κοινή ωφέλεια κλπ).

Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που έλαβε η πρόκειται να 
λάβει η Κυβέρνηση εντάσσεται και ο περιορισμός της 
πολυθεσίας, της απασχόλησης των συνταξιούχων και της 
κατάργησης των υπερωριών στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.

Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί η ίδρυση και λειτουργία 
των προτύπων γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ που παρεμ
βαίνουν ενεργά για να προσαρμόσουν την προσφορά στη 
ζήτηση εργασίας.

Ο 1‘πουργός
ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΧΝΟΙIΟΓΑΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔήνα, 20 Μαρτίου 1986 
Αρι-δ. Πρωτ. 1684 
Προς: Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κο ινο&ουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα αναφορών

Θέμα: Ανεργία Γυναικών —  Μέτρα για την αντιμετώπισή 
της.

Σχετ.: Έγγραφό σας, Π|ΑΒ 2808/5.3.86.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο μας διαβι

βάστηκε δημοσίευμα της εφημερίδας Πάτρας «Πελοπόννη
σος» που κατατέΔηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β . 
Μπεκίρη, σας πληροφορούμε τα εξής: σε -δέματα της αρμο
διότητας μας:

1. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, το υπόλοιπο των 
εγγεγραμμένων ανέργων, κατά τον Αύγουστο του 1985 
ήταν 64.661 άτομα, από τα οποία 35.564 άτομα ή ποσοστό 
55% του συνόλου άνδρες και 29.097 άτομα, ή ποσοστό 
45% γυναίκες.

2. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει επισημάνει το ση
μαντικό ρόλο της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία 
και τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανά
πτυξη της χώρας μας και γ ι’ αυτό κατέβαλε και κατα
βάλλει σοβαρές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. 
Πολύ συνοπτικά τα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυ- 
Κυβέρνηση, και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την ισότητα 
των φύλων στον τομέα της εργασίας είναι τα εξής :

Α. Μέτρα
Κυρώθηκε από την χώρα μας η Διεθνής Σύμβαση του 

ΟΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος 
της γυναίκας.

Πραγματοποιήθηκε η παροχή αυτοτελούς και πλήρους 
σύνταξης στην αγρότισα.

Επικυρώθηκε η 103 Διεθνής Σύμβαση για την προστασία 
της μητρότητας (Ν. 1302/82, ΦΕΚ 133 Α/29.10.82).

Ψηφίστηκε νόμος του Υπουργείου μας (Ν. 1414/84 
«Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλλων στις 
εργασιακές σχέσεις», ΦΕΚ 10 Α/2.2.84) για την εφαρμογή 
της ισότητας των φύλων στον τομέα των εργασιακών 
σχέσεων, π.χ. αμοιβή, όροι εργασίας, επαγγελματική εξέ
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λιξη και λύση της σχέσης εργασίας. Ακόμα, ίση μεταχείριση 
μεταξύ των φύλων στον επαγγελματικό τους προσανα
τολισμό, την τεχνική ή επαγγελματική τους εκπαίδευση, 
την πρόσβαση στην απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας 
κλπ. Επίσης με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου συστάθηκε 
τμήμα Ισότητας των Φύλων, στη Δ/νση Όρων Εργασίας 
και Γραφεία Ισότητας των Φύλων στις Επιθεωρήσεις 
Εργασίας καθώς και Τμήμα Ισότητας των Φύλων στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) της Κεντρικής Γπη- 
ρεσίας του Γπουργείου μας.

Δραστηριοποιήθηκε ο θεσμός του Επαγγελματ.κού Προ
σανατολισμού από τους φορείς, Υπουργείο Παιδείας, ΟΑΕΔ 
και ΕΑΚΕΠΑ για τη στροφή των γυναικών και την εκπαί
δευσή τους σε παραδοσιακά «ανδρικά επαγγέλματα» και 
επαγγέλματα νέας τεχνολογίας.

Β. Προγράμματα
Από το 1983 για πρώτη φορά εφαρμόσθηκαν από τον 

ΟΑΕΔ, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και προσανα
τολισμού γυναικών.

Συγκεκριμένα εφαρμόσθηκαν :
α) Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού 800 

γυναικών άνω των 25 ετών σε δέκα πόλεις της Ελλάδας.
Οι γυναίκες απέκτησαν γνώσεις στα Ηλεκτρολογικά, 

Ηλεκτρονικά, Ξυλουργικά και Μεταλλουργικά Επηγγέλματα.
β) Πρόγραμμα εκπαίδευσης 150 γυναικών από 18-25 

χρόνων για υπαλλήλους συνεταιρισμών στην Λάρισα, Πύργο, 
Σέρρες και Ηράκλειο Κρήτης.

γ) Εκπαίδευση 100 γυναικών δακτυλογράφων στην Α 
θήνα και Θεσσαλονίκη.

δ) Εκπαίδευση 20 υφαντριών στα Χανια.
Τέλος τα προγράμματα Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης και 

Μαθητείας, παρακολούθησε ποσοστό γυναικών 10-15%.
Οι ειδικότητες στα προγράμματα αυτά αφορούν τον 

δευτερογενή κύρια τομέα (βιομηχανία-μεταποίηση ) είναι 
τεχνικές ειδικότητες ως επί το πλείστον δηλαδή παρα
δοσιακά ανδρικές.

Κατά το 1984 εφαρμόσθηκαν :
α) Επαγγελματικός Προσανατολισμός 1.000 ανέργων 

γυναικών άνω των 25 ετών σε 22 περιοχές της χώρας.
β) Για πρώτη φορά έγινε εκπαίδευση γυναικών στη 

ειδικότητα οδηγών λεωφορείων σε συνεργασία με την 
ΕΑΣ. Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 50 γυναίκες.

γ) Στον Μόλυβδο της Λέσβου εκπαιδεύσαμε 10 γυναίκες 
στο παραδοσιακό κτίσιμο.

δ) Εκπαιδεύτηκαν ακόμα 120 γυναίκες δακτυλογράφοι 
στην Αθήνα, και την Θεσσαλονίκη, 20 υφάντριες στα 
Χανιά και στα τέλη του ’84, 30 περίπου γυναίκες στην 
ειδικότατα Αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας στο Βόλο. Επίσης 
40 γυναίκες στην Κοπτική-Ραπτική στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη και 20 γυναίκες στην Κομμωτική.

Στα υπόλοιπα προγράμματα ΤΕΚ και Μαθητείας παρα
κολούθησαν γυναίκες σε ποσοστό 15° επί του συνόλου 

ων εκπαιδευομένων (13.000).
Κατά το 1985 εφαρμόστηκαν :
α) Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας 

λειτούργησε πρόγραμμα στην ειδικότητα της Συντονί- 
στριας-Εμψυχώτριας. Στο πρόγραμμα που έγινε στην Αθήνα 
έλαβαν μέρος 240 γυναίκες.

β) Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην ειδικότητα της 
Υφαντικής, 20 γυναικών στα Χανιά και πραγματοποιείται, 
για άλλες 20 γυναίκες στην Καλυβιανή Ηρακλείου Κρήτης.

γ) Εκπαιδεύτηκαν 140 γυναίκες δακτυλογράφοι, 60 γυ
ναίκες κοπτοράπτριες και 40 γυναίκες κομμώτριες στην 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακόμα 20 γυναίκες κομμώτριες 
στο Ηράκλειο Κρήτης.

Γέλος ποσοστό 20-25% γυναικών παρακολούθησαν τα 
υπόλοιπα προγράμματά μας.

Για το 1986 έχουμε ήδη προγραμματίσει αρκετά τμή
ματα γυναικεία αμιγή καθώς και μικτά των οποίων η 
έναρξη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης που γίνονται από 
τον ΟΑΕΔ, παρέχεται στις εκπαιδευόμενες ημερήσιο επί
δομα και ασφάλιση που ποικίλει, ανάλογα με την ηλικία 
και την Οικογενειακή τους κατάσταση.

Τέλος, εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδότησης επιχειρή
σεων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σ’ αυτό 
υπάγονται :

α) Επιδότηση 30% στο κατώτερο ημερομίσθιο του ανει
δίκευτου εργάτη σε οποιαδήποτε επιχείρηση προσλαμβάνει 
γυναίκες.

β) Επιδότηση 40% σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, νέας 
τεχνολογίας, παραμεθορίου περιοχών, δημοτικές και κοι
νοτικές και συνεταιρισμούς γενικά, για την πρόσληψη 
ανδρών ή γυναικών.

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓ. Π ΑΝΝΟΠΟ ΓΛΟΣ

12. Στην υπ’ αριθ. 1187/4.11.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. Δ. ΒΡΕΤΤΛΚΟΥ, ΣΤΡ. ΣΤΡΑΤΗΓΕ, Γ. ΜΟΥ- 
ΤΖΟΥΡΙΔΗ και Η. ΜΑΛΕΒΙΤΗ με θέμα την επίλυση 
των προβλημάτων των λιμενεργατών δόθηκε από τον Υπουρ
γό Εμπορικής Ναυτιλίας η εξής απάντηση.

«1. Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση σας γνωρίζουμε 
ότι τα θέματα που θίγονται σ’ αυτή είναι κυρίως αρμοδιό
τητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

2. Σημειώνουμε ότι το θέμα της συνταξιοδότησης των 
λιμενεργατών στο 55ο έτος της ηλικίας απαιτεί πλήρη και 
σοβαρή και σε βάθος μελέτη λόγω της διαφορετικού εργα
σιακού συστήματος εργασίας που ισχύει στα λιμάνια της 
χώρας.

3. Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α 
σφαλίσεων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με τη σχε
τική ερώτηση παρακαλείται να απαντήσει επί των θεμάτων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός 

Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ»

13. Στην υπ’ αριθ. 1189/4.11.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ. Μ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ και Η. ΠΑΙΙΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ με θέμα την 'πίλυση των προβλημάτων του δή
μου Θεσπρωτικού Νομού Πρέβεζας δόθηκε από τον Υφυ
πουργό Γεωργίας η εξής απάντηση.

«Δεν υπήρξε διακοπή στην εκτέλεση των εργασιών κατα
σκευής του εγγειοβελτιωτικού έργου με ονομασία «Αρδευ
τικό έργο Μπόΐδα Μαυρή Νομού Πρέβεζας» προΰπολογι- 
ζομένης δαπάνης 1.600.000.000 δρχ. Σημειώθηκε απλά, 
καθυστέρηση στην πρόοδο της κατασκευής του που οφείλε
ται, κατά κύριο λόγο, στην ολική τροποποίηση τμήματος 
της οριστικής μελέτης δημοπράτησης του έργου κατόπιν 
απαιτήσεως των ενδιαφερομένων αγροτών (Σύστημα άρδευ
σης με τεχνητή βροχή αντί εκείνου της επιφανειακής άρδευ
σης με διώρυγες από σκυρόδεμα οοθογωνικής διατομήςΐ

Για την πραγματοποίηση της τροποποίησης αυτής εκπο
νήθηκε νέα μελέτη που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1985  
με σημαντικές αλλαγές στα στοιχεία του έργου και ειδικό
τερα στον ηλεκτ ρομηχανολογικό εξοπλισμό και στο δομικό 
μέρος των αντλιοστασίων αρδεύσεως. Για την εφαρμογή της 
νέας αυτής μελέτης στα πλαίσια της εγκατεστημένης εργο
λαβίας έγιναν και γίνονται διάφορες διαδικαστικές ενέργειες 
που απαιτούνται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση των 
Δημοσίων Έργων, τόσο εκ μέρους της περιφερειακής όσο 
και της Κεντρικής υπηρεσίας που έχουν στόχο την ολοκλή
ρωση του έργου κατά το επόμενο έτος.

Συμπληρωματικά, σας γνωρίζουμε ότι το υπόψη εγγειο
βελτιωτικό έργο περιλαμβάνεται στο πενταετές πρόγραμμα 
1983-87 και είναι ενταγμένο στη Συλλογική Απόφαση Έ ρ
γων 081/1. Στα πλαίσια της εγκαταστημένης εργολαβίας
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με προϋπολογιζομένο οικονομικό αντικείμενο 1.600.000.000 
δρχ., όπως προαναφέρθηκε, έχουν εκτελεσθεί μέχρι 30.10 
1986 εργασίες αξίας 997.000.000 δραχμές εκ των οποίων 
140.000.000 δρχ. κατά το τρέχον έτος 1986.

Όσον αφορά την άρδευση από το αρδευτικό δίκτυο που 
εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή αφού τούτο δεν έχει ολο
κληρωθεί, σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι χρησιμο
ποιούν για το σκοπό αυτό το περατωθέν αποστραγγιστικό 
δίκτυο των τάφρων με διάφορες επεμβάσεις γεγονός που 
επιφέρει αναπόφευκτα φθορές και στο κατασκευασθέν ή κα- 
τασκευαζόμενο οδικό δίκτυο.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986
Ο Τφυπουργός 

Δ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ»
14. Στην υπ’ αριθ. 1197/4.11.1986 ερώτηση των βουλευ

τών κ.κ. ΧΡ. ΦΩΤΟΓΙ ΟΥΛΟΥ και Α. ΖΑ-ΡΜΗ- με θέμα 
την αναπροσαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων Στρα
τιωτικών με βάση το νέο μισθολόγιο δόθηκε από τον Υφυ
πουργό Εθνικής Άμυνας η εξής απάντηση.

«Το θέμα έχει επιλυθεί με την από 4.9.86 σχετική από
φαση του Υπουργού Οικονομικών και δεν χρειάζεται νέος 
νόμος.

Για τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στην ερώτηση αρμό
διο ν’ απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι 
και συναποδέκτης της.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986
Ο Υφυπουργός

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ»
15. Στις υπ’ αριθ. 1198/5.11.86 και 1214/6.11.86 ερω

τήσεις των Βουλευτών κ.κ. X. ΚΑΡΑΤΖΑ, Γ. ΜΟΥΤΖΟΥ- 
ΡΙΔΗ και Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ με θέμα τα μέτρα για τη διά
θεση της νέας παραγωγής εσπεριδοειδών δόθηκε από τον Υ
φυπουργό Γεωργίας η εξής απάντηση.

«Με σκοπό την καλλίτερη διάθεση της παραγοογής εσπε
ριδοειδών στις αγορές του εξωτερικού, λειτουργεί ο Κεντρι
κός φορέας εξαγωγών ως συντονιστικό όργανο πληροφόρη
σης και προγραμματισμού των εξαγωγών.

Συμμετέχουν δε εθελοντικά σ’ αυτόν φορείς εξαγωγής 
συνεταιριστικοί και ιδιωτικοί.

Όπως έγινε ήδη γνωστό ο Κεντρικός φορέας εξαγωγών 
αποφάσισε να στηρίξει τις παρακάτω μέσες τιμές παραγω
γών για όλη την εξαγωγική περίοδο.

α) Πορτοκάλι 27 δρχ./κιλό
β) Λεμόνι 34 δρχ./κιλό
Οι τιμές αυτές εξαγωγής εσπεριδοειδών προέκυψαν μετά 

από επεξεργασία διαφόρων στοιχείων όπως κατάσταση της 
διεθνούς αγοράς, παραγωγή ανταγωνιστικών χωρών, κόστος 
παραγωγής και διακίνησης του προϊόντος, οι τάσεις στις 
διακρατικές αγορές με τους ανατολικούς, οι κοινοτικές επι
δοτήσεις κ.λ.π.

Η αυξημένη παραγωγή καθώς και η καλή φετινή ποιό
τητα σε συνδυασμό με σωστό εξαγωγικό προγραμματισμό, 
πιστεύουμε ότι θα συντελέσουν στην επαύξηση των εξαγω
γών μας και στην ικανοποιητική στήριξη του αγροτικού ει
σοδήματος.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986
Ο Υφυπουργός 

ΔΗΜ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ»
16. Στην υπ’ αριθ. 1199/5.11.86 ερώτηση του βουλευτή 

κ. ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΤΖΑ με θέμα Χρηματοδότηση λιμενι
κών Έργων Νομού Χανίων δόθηκε από τον Υπουργό Ε
μπορικής Ναυτιλίας η εξής απάντηση:

«1. Σας πληροφορούμε, ότι αρμόδιος φορέας για την πλη
ροφόρησή σας είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΑΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

2. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, που κοινοποιείται το παρόν με συνημ
μένο Φωτοαντίνοαιοο της σνετικης ερώτησης, παρακαλείται

για την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών λόγω αρμο
διότητας.

Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ»
17. Στην υπ’ αριθ. 1211/5.11.86 ερώτηση το̂ ν βουλευ

τών κ.κ. ΧΡ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ και Δ. ΦΡΑΓΚΟΥ με θέμα 
την κατασκευή του δρόμου προς τον αρχαιολογικό χώρο 
Πλευρώνας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, δόθηκε από τον Υ 
πουργό Εσωτερικών η εξής απάντηση:

«Όπως μας γνώρισε η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, ο 
αρχαιολογικός χώρος Πλευρώνας βρίσκεται πάνω σε ένα 
βουνό με γεωλογική σύσταση συμπαγούς βράχου. Υπάρχει 
και ένας δρόμος πρόσβασης του αρχαιολογικού χώρου, ο 
οποίος δεν είναι βατός από όλα τα οχήματα. Θέμα βελτίω
σης από τη Νομαρχία του δρόμου αυτού δεν υπήρξε, επειδή 
ο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει ακόμα ερευνηθεί και -ούτε 
θεωρείται η βελτίωση του δρόμου από τα έργα πρώτης προ
τεραιότητας.

Σε περίπτωση πάντως που η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
αρχίσει σύντομα εργασίες αξιοποίησης του αρχαιολογικού 
χώρου, η Νομαρχία παράλληλα θα βελτιώσει το δρόμο.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡ1ΆΣ»
18. Στην υπ’ αριθ. 1211/5.11.86 ερώτηση των βουλευ

τών κ.κ. Χρ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ και Δ. ΦΡΑΓΚΟΥ με θέμα 
την αξιοποίηση της αρχαιολογικής περιοχής Πλευρώνας Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας κ.λ.π., δόθηκε από την Υπουργό Πολιτι
σμού η εξής απάντηση:

«Έχει προγραμματιστεί για το 1987 ο καθαρισμός του 
θεάτρου και το̂ ν άλλων μνημείων που σώζονται στο χώρο 
της αρχαίας Πλευρώνας. Παράλληλα μελετάται η δημιουρ
γία ζωνών προστασίας των αρχαίων. Εξάλλου η αρμόδια 
ΣΤ' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πάτρας) έχει αρχί
σει τη συστηματική μελέτη και ιεράρχηση τίον μνημείων με 
σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια συμβούλια για 
τη συντήρηση και την προβολή τους.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1986 
Η Υπουργός

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

19. Στην υπ’ αριθ. 1211/5.11.86 ερώτηση των βουλευ
τών κ.κ. ΧΡ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ και Δ. ΦΡΑΓΚΟΥ με θέμα 
απομάκρυνση δασικής βλάστησης από αρχαιολογικό χώρο 
δόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας η εξής απάντηση:

«Σας πληροφορούμε ότι, στα πλαίσια των κειμένων δια
τάξεων είναι δυνατή η χορήγηση σχετικής έγκρισης για την 
απομάκρυνση της αυτοφυούς δασικής βλάστησης από ορι
σμένα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου «Κάστρο της Κυρά 
Ρήνης» Μεσολογγίου, αν αυτό κριθεί απαραίτητο με την 
προϋπόθεση ότι τούτο επιβάλλεται από αρχαιολογικούς λόγους 
(αποκάλυψη μνημείων, κατασκευή δρόμοον για την περιήγηση 
των επισκεπτών κ.λ.π.) η δε αφαίρεση της δασικής βλάστη
σης δεν πρόκειται να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στον 
ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή, όπως 
προβλήματα προστασίας του εδάφους, εξωραϊσμού κ.λ.π.

Για την παροχή της σχετικής έγκρισης θα πρέπει να δια
τυπωθεί συγκεκριμένη πρόταση από το Υπουργείο Πολιτι
σμού.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986
Ο Υπουργός 

Γ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ»
20. Στην υπ’ αριθ. 1214/6.11.86 ερώτηση των βουλευ

τών κ.κ. Γ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ και Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ με 
θέμα τη λήψη μέτρων για την προώθηση.των.εξαγωγών των 
εσπεριδοειδών, δόθηκε από τον Υπουργό Εμπορίου η εξής 
απάντηση:

«Τα εσπεριδοειδή είναι σε κοινή οργάνωση αγοράς και η 
Κοινότητα λαμβάνει μέτρα Προστασίας του εισοδήματος
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των παραγωγών και ακόμη ενισχύσεις των εξαγωγών τόσο 
προς τις χώρες της ΕΟΚ όσο και προς τρίτες χώρες.

Σχετικά με τις εξαγωγές των εσπεριδοειδών στις Σοσια
λιστικές χώρες προς τις οποίες εξάγεται ο κύριος όγκος των 
εσπεριδοειδιυν μας, καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες 
από το Υπουργείο μας για την εξαγωγή προς τις χώρες αυ
τές ικανοποιητικών ποσοτήτων και σε ικανοποιητικές τιμές 
παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εφέτος κυρίως 
οι χώρες αυτές.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986
Ο Υπουργός 

Β. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ»

21. Στην υπ’ αριθ. 1230/6.ΤΙ .86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑ με θέμα κατοχύρωση επαγγέλ
ματος τεχνιτών οικοδομικών εργασιών, δόθηκε από τον Υ
πουργό Εργασίας η εξής απάντηση:

«Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται ο εφοδιασμός 
των εργαζομένων με επαγγελματικά βιβλιάρια ή άδειες εργα
σίας για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων, όπως π.χ. 
του οδηγού αυτοκινήτου, βοηθού φαρμακείου, ηλεκτροτε
χνίτου, πρακτικού μηχανικού κ.λ.π. Η θέσπιση του μέτρου 
αυτού κρίθηκε αναγκαία για την προστασία του δημόσιου ή 
κοινωνικού συμφέροντος. Ήδη, μελετάται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου μας, η επέκτασή του και στον 
κλάδο των οικοδόμων.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 

Ο Υπουργός
Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

22. Στην υπ’ αριθ. 1234/6.11.86 ερώτηση του βουλευτή κ. 
Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑ με θέμα την κατασκευή του τουρι
στικού δρόμου Νέων Πόρων Λγαθούπολης Ν. Πιερίας, δό
θηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών η εξής απάντηση.

«Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας πληροφο
ρούμε τα παρακάτω που μας γνούρισε η Νομαρχία Πιερίας :

Στο τμήμα Κορινός - Πύνδα - Μακρυγιαλός μήκους 9,5 
χλμ. έγινε οριστική μελέτη. Στο τμήμα Μακρυγίαλού - Α- 
γαθούπολης μήκους 5,5 χλμ. έγινε προμελέτη και ήδη συ- 
ντάσσεται η οριστική μελέτη.

Έγινε οριστική μελέτη στο τμήμα Κατερινόσκάλάς - Πα
ραλία Κατερίνης - Σκάλα Κορινού μήκους 8,3 χλμ.

Το τμήμα Κατερινόσκαλα - Παραλία Κατερίνης μήκους 
3,5 χλμ. εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΣΑΝΤ 8329 για κατα
σκευή με προϋπολογισμό 30.000.000 δρχ.

Στην εργολαβία προβλέπονται και κόμβοι εισόδου στην 
Κοινότητα Παραλίας. Η Κοινότητα διαφώνησε για τους κόμ
βους και δεν επέτρεπε τη σηματοδότηση της περιοχής κόμ
βου, γ ι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού 
Ταμείου αποφάσισε τη λύση της σύμβασης της εργολαβίας.

Το τμήμα αυτό ασφαλτοστρώθηκε από το Νομαρχιακό 
Ταμείο. Το τμήμα από Κατερινόσκαλα μέχρι Αλυκές (ΙΙύ- 
δνα) μήκους 11,6 χλμ. προτάθηκε για ένταξη στα ΜΟΠ με 
προϋπολογισμό 175.000.000 δρχ. και πίστωση για το 1987 
40.000.000 δρχ.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ»

23. Στην υπ’ αριθ. 1237/6.11.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΟΥΤΚΟΙ'ΡΕΛΑ με θέμα χρηματοδότηση 
προγραμμάτιον από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
της ΕΟΚ για το Νομό Πιερίας, δόθηκε από τον Υ’πουργό Ερ
γασίας η εξής απάντηση:

«Σχετικά με τα ποσά που διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΟΚ για το Νομό Πιερίας,

σας γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία δίνονται στον πίνακα που 
επισυνάπτεται.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 
Ο Υπουργός

Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

1) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ :
Έτη : 1981, 1982 : 0 
Έτος 1983 :

I) Προγράμματα Εκπαίδευσης :
II) Προγράμματα Απασχόλησης :

5.047.886

-  Δήμων -  Κοινοτήτων : 240.996
-  Ν. Θέσεων : 1.105.397
— Μ. Μετεγκατάστασης : 
Έτος : 1984 :

376.750

I) Προγρ/τα Εκπαίδευσης : 
και Αναμένεται να εισπραχθούν

5.091.854

ακόμη
Π) Προγρ/τα Απασχόλησης : 
— Δήμων - Κοινοτήτων :

4.483.272

18.470
— Ν. Θέσεων : 
Έτος 1985 :

6.482.480

I) Προγρ/τα Εκπαίδευσης :... 
και αναμένεται να εισπραχθούν

23.107.389

ακόμη
II) Προγράμματα Απασχόλησης 
-  Δήμων — Κοινοτήτων

11.236.676

Τ10
589.050

-  Ν. Θέσεων Ρ
40.160.000

Έτος 1986 τα ποσά που έχουν διατεθεί 
είναι :

μέχρι στιγμής

I) Προγράμματα Εκπαίδευσης:
και προβλέπεται να εισπραχθούν ακόμη

I I ) Προγράμματα Απασχόλησης :

15.291.343
15.291.343

-  Δήμων -  Κοινοτήτων : 260.950
— Ν. Θέσεων 37,870.500

24. Στην υπ’ αριθ. 1240/6.11.1986 ερώτηση των βου
λευτών κ.κ. Γ1ΑΝ. ΚΕΦΑΑΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ, ΕΑΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΑΡΗ ΚΑ- 
ΡΑΤΖΑ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΟΥΤΚΟΥΡΕΑΑ και Δ Η Μ. ΧΛ- 
ΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με θέμα χρηματοδότηση προγραμμά
των από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΟΚ 
για τους Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακ>είου, Χανίων, Λασιθίου, 
Άρτας, Πιερίας και Ημαθίας, δόθηκε από τον Υπουργό Ερ
γασίας η εξής απάντηση:

«Σας γνωρίζουμε ότι τα σχετικά στοιχεία δίνονται στους 
πίνακες που επισυνάπτονται.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 

Ο Υπουργός
Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

(Σημ.: Τα σχετικά στοιχεία ευρίσκονται στο Αρχείο της 
Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).

25. Στην υπ’ αριθ. 1250/Α.Κ.Ε. 165/7.11.86 ερώτηση 
των βουλευτών κ.κ. 1. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ, Γ. ΣΟΥΦΛΙΑ, 
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΠΑΥΛΙΔΗ και A. ΚΑ- 
ΛΑΝΤΖΑΚΟΥ με θέμα την παροχή πληροφοριών και την 
κατάθεση εγγράφων αναφερομένων στη χορήγηση δανείου 
στην Εταιρεία των κ.κ. ΙΙόπωτα και Ζαχόπουλου δόθηκε 
από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας η εξής απάντηση:

«Η κυβερνητική απόφαση σύμφωνα με την οποία οι με
τοχές της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος παραχωρούνται 
στην Αγροτική Τράπεζα εξασφαλίζει με τον αρτιότερο τρόπο 
τη συνέχεια και το μέλλον της ΤΚΕ. Η απόφαση αυτή ελήφθη
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μετά από την εξέταση των συγκεκριμένων εχέγγυων που 
πρόσφεραν οι διάφορες πλευρές, προκειμένου να προκριθεί 
η πλέον συμφέρουσα για την οικονομία και τον τόπο λύση.

Η επιλογή αυτή σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε κά
ποιες «χαριστικές» πράξεις απέναντι στην Αγροτική Τρά
πεζα όπως ατυχώς υπαινίσσονται οι κ.κ. βουλευτές. Ενι
σχύει, αντίθετα, την πίστη του Τραπεζικού συστήματος της 
χώρας ενώ δεν συνιστά αλλαγή πολιτικής σ’ ότι αφορά στο 
ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονομική ζωή 
του τόπου.

Ως προς την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων και ειδικό
τερα ως προς το πρώτο σημείο, σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η 
σχετική απάντησή μας με το υπ’ αριθμό 3035/B/951/28.8. 
1985 έγγραφο του Τπ. Εθνικής Οικονομίας, αντίγραφο του 
οποίου επισυνάπτεται.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986 

Ο Υπουργός
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση: Πιστ. Κατ. Δημ. Πολιτικής 
Ταχ. Δ/νση: Π|λ. Συντάγματος 
Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Ν. Καλλίνικος 
Τηλέφωνο: 3249-141

Αθήνα, 28 Αύγουστου 1985
Αρι£. Πρωτ. ΠΡ. 3035/Β' 951
Προς: Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
1. Γραφείο κ. Υπουργού (2 αντ.)
2. Γραφείο κ. Βασιλάκου

Θέμα: Χρηματοδότηση εφημερίδας 
«Ελεύθερη Γνώμη».

Απαντώντας στην αριΆ 84/24/1.7.85 ερώτηση και αί
τηση κατάθεσης εγγράφων που κατάχεσε στην Βουλή; των 
Ελλήνων ο βουλευτής κ. I. Παλαιοκρασσάς, σχετικά με 
την χρηματοδότηση της εφημερίδας «Ελεύθερη Γνώμη», σας 
γνωρίζουμε ότι οι Τράπεζες σύμφωνα με τα κρατούντα στη 
Χώρα μας (επαγγελματικό απόρρητο και καθήκον επαγγελ
ματικής εχεμύθιας) δεν παρέχουν στοιχεία που αφορούν την 
πελατεία τους γιατί τούτο θα ήταν δυνατόν να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις τόσο στην πελατεία τους όσο και στο τραπεζικό 
σύστημα της Χώρας γενικότερα. Το απόρρητο αυτό των Τρα
πεζών δεν αίρεται επειδή· κάποια υπόθεση (απασχολεί την δι
καιοσύνη και δεν αίρεται έναντι τρίτων. Το απόρρητο μπο
ρεί να αρθεί απέναντι στις δικαστικές αρχές και μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση δικαστηρίου.

Ο Υπουργός 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

26. Στις υπ αρ·.Θ. 1259/10.11.86 και 1323/12.11.86 
ερωτήσεις των βουλευτών κ.κ. Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ε. ΠΑΠ ΑΔ Η ΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΚΛΕΙΤΟΥ, Ν. ΚΩΣΤΛΚΗ 
και Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ με θέμα τη διακοπή της μισθο

δοσίας το»; Γεωργικών Συμβούλων και Γεωργικών Ακολού
θων, δόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας η εξής απάντηση:

«Στους Γεωργικούς Συμβούλους και Γεωργικούς Ακο
λούθους, από του διορισμού τους (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 
1985) και μέχρι του Φεβρουάριου 1986, καταβάλλονταν 
αυξημένες αποδοχές εξωτερικού, οπότε διαπιστώθηκε νο
μοθετικό κενό, που δεν επέτρεπε την περαιτέρω συνέχιση 
της καταβολής των αποδοχών αυτών, με συνέπεια το Υπουρ
γείο Γεωργίας, να κινήσει αμέσως τη διαδικασία υπογραφής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ε- 
ξωτερικών, Οικονομικών και Γεωργίας, που θα δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο 
και με την οποίαν επιλύεται, αποτελεσματικά, το θέμα της 
μισθοδοσίας των παραπάνω υπαλλήλων, με αυξημένες απο
δοχές εξωτερικού.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1986 

Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ»

27. Στην υπ’ αριθμ. 1262/11.Γ1.86 ερώτηση του βου
λευτή κ. Λ. Κ Υ ΡΚ Ο ΐ με θέμα μέτρα για την Εμπορική 
Ναυτιλία στα οποία αντιτίθεται ο ναυτεργατικός κόσμος, 
δόθηκε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας η εξής 
απάντηση:

«1. To YEN εξετάζει και μελετά μέτρα για την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πλοίου, με στόχο 
την συγκράτηση του Ελληνικού νηολογίου, τον επανα
πατρισμό Ελληνόκτητων πλοίων που δραστηριοποιούνται 
υπό διάφορες ξένες σημαίες και την διατήρηση και αύξηση 
των θέσεων εργασίας των ναυτικών μας.

2. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής εξετάζει μέτρα 
που άλλες ανταγωνίστριες ναυτιλίες έχουν υιοθετήσει ή 
προωθούν για υποστήριξη της ναυτιλίας τους, ενώ παράλληλα 
έχει ζητήσει και τις απόψεις των αρμόδιων φορέων.

Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 1986.
Ο Υπουργός

ΣΤΑΘΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΗΣ»

28. Στην υπ’ αριθμ. 1267/10.11.86 ερώτηση του βου
λευτή κ. I. ΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΥ με θέμα την ίδρυση σφα
γείου στη Λακωνία, δόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας 
η εξής απάντηση:

«Σας πληροφορούμε ότι το προβλεπόμενο για την περιοχή 
της Λακωνίας βιομηχανικό σφαγείο δεν έχει εγκριθεί επί 
του παρόντος από το FEOGA (χρηματοδότηση βάσει του 
Κανον. 355/77 ΕΟΚ), δεδομένου ότι, σύμφουνα με την 
ιεράρχηση που έχει δοθεί, προηγήθηκε η έγκριση άλλων 
σφαγείων.

Για το υπ’ όψη σφαγείο επανεξετάζονται από αρμόδια 
Επιτροπή και σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της 
ζωικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής στα θέματα 
που αφορούν τον φορέα του σφαγείου, τη δυνατότητά του, 
την περιοχή όπου θα εγκατασταθεί και την ακτίνα δράσης 
του στην ευρύτερη περιοχή των νομών Λακωνίας και 
Αρκαδίας.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1986 

Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΙΟΤΤΑΚΗΣ»
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριοι βου
λευτές, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη.

ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Θα συζητηθούν αναφορές και ερωτήσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας.

Η ερώτηση του κ. Δ. Σιούφα σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για το αιτιολογικό που εξαιρέθηκαν οι εργα
ζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα από τα μέτρα που πήρε η 
Κυβέρνηση, κατ’ εφαρμογήν της 156 Διεθνούς Σύμβασης Ερ
γασίας αναβάλλεται με αίτηση του ερωτώντος συναδέλφου.

Η ερώτηση του κ. Σ. Μάνου σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τη δυνατότητα καταβολής επιπλέον απο
δοχών, στους εργαζόμενους στις πολυεθνικές κυρίως επι
χειρήσεις, κατά το σύστημα MERIT ύστερα από την 
εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «περί 
προστασίας της Εθνικής Οικονομίας», αναβάλλεται με 
αίτηση του ερωτώντος συναδέλφου.

Σε αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας και άλλων 
φορέων της Κοινότητας Ριζού Πέλλας, που κατέθεσαν 
οι κύριοι Δ. Σαχίνης, Δ. Μαυροδόγλου, Σ. Κόρακας και 
Μ. Δαμανάκη, με την οποία ζητούν τη λήψη μέτρων για 
την επαναλειτουργία του εργοστασίου της ΒΕΚΟ, την 
επαναπρόσληψη των εργατών, την καταβολή σ’ αυτούς 
των ημερομισθίων που τους οφείλει η επιχείρηση, κ.λ.π. 
ο κ. Σαχίνης έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Η επιχείρηση της ΒΕΚΟ, 
κύριε Πρόεδρε, στο Ριζό της Πέλλας είναι μία από τις 
δεκάδες επιχειρήσεις που κοινό γνώρισμά τους είναι τα 
τεράστια χρέη τους.

Είναι μία απ’ αυτές που εντάχθηκαν στον τομέα των 
προβληματικών επιχειρήσεων για να σταματήσει όπως 
λέγονταν η ασυδοσία, να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρα
κτήρας των επιχειρήσεων με ουσιαστική συμμετοχή των 
εργαζομένων, να ξεκινήσει πρόγραμμα εξυγίανσης που θα 
ωφελούσε τους εργαζόμενους και γενικότερα την οικονομία 
του Τόπου. Τι έγινε όμως είναι από την άποψη αυτήν πολύ 
χαρακτηριστικό στην περίπτωση της ΒΕΚΟ και πολύ 
ενδεικτικό.

Από τη μέρα της υπαγωγής της στο φορέα μέχρι τα μέσα 
του 1985 τα χρέη της ΒΕΚΟ έφθασαν από 2.802 εκατομμύ
ρια σε 4.149 εκατ. Στο διάστημα αυτό, οι προτάσεις των 
εργαζομένων και όλων των ενδιαφερομένων φορέων για τη 
βιομηχανία που μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
οικονομίας του Νομού και του τόπου γενικότερα, αντιμετω
πίζονται από την μεριά των υπευθύνων τουλάχιστον με πλή
ρη αδιαφορία. Και αυτό γιατί πέρα από την αλλαγή της διοί
κησης δεν άλλαξε τίποτε μέχρι σήμερα ουσιαστικά στην κα
τάσταση της επιχείρησης. Δεν άλλαξε τίποτε στον προσανα
τολισμό.

Οι αιτίες της προβληματικότητας δεν αντιμετιοπίσθηκαν, 
δεν πάρθηκαν εκείνα τα μέτρα που οι εργαζόμενοι υπόδει- 
χναν και απαιτούσαν για να συνεχιστεί και να επεκταθεί η 
λειτουργία της ΒΕΚΟ.

Τον Αύγουστο του 1986 δόθηκε στη δημοσιότητα από 
το σύλλογο υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας κατάλογος 
μεγαλοεπιχειρηματιών που στο διάστημα αρχές 1982 μέχρι 
1983 χρηματοδοτήθηκαν παράνομα. Ανάμεσα σ’ αυτές τις 
επιχειρήσεις και ο επιχειρηματίας Σαλονίκης όπως λέ
γεται, ο επιχειρηματίας της ΒΕΚΟ, με παράτυπη χρηματο
δότηση 1,9 δισ. δραχμές από την Εθνική Τράπεζα, που ο 
ρολος της και σε άλλες περιπτώσεις προβληματικών είναι 
τουλάχιστον περίεργος.

Για τη ΒΕΚΟ, όπως φαίνεται ήδη από την απάντηση 
που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Βιομηχανίας, η Κυβέρ
νηση προσανατολίζεται στο ξεπούλημά της. Γιατί τι άλλο θα 
μπορούσε να υποθέσει κανείς, όταν στην απάντηση αυτή δη
λώνεται ότι τα εργοστάσια της Εταιρείας ΒΕΚΟ λειτουρ
γούν με πλήρη απασχόληση με παραγωγή Φασόν ; Πώς
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είναι πλήρης η απασχόληση όταν 450-500 εργαζομένους - 
είναι το ερώτημα-μπορούσε να απασχολήσει ή και απασχό
λησε παλαιότερα η ΒΕΚΟ και μεγαλύτερο ακόμη αριθμό 
στο εργοστάσιο του Ριζού. Σήμερα δουλεύουν 120 εργαζό
μενοι σε δύο βάρδιες. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιμε- 
τωπισθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της επιχείρησης με 
δεκάδες μηχανές κλειστές και παραγωγή απλώς φασόν της 
Κόκα Κόλα, της Τρία Έψιλον και άλλων μονοπωλιακών επ ι
χειρήσεων ;

Θα θέλαμε σ’ αυτά τα ζητήματα μια απάντηση από τον κ. 
Υπουργό και βέβαια μπορεί να μη είναι αυτά τα ζητήματα 
της άμεσης αρμοδιότητας του κ. Υπουργού, δηλαδή του Υ 
πουργού της Εργασίας, αλλά εμείς πιστεύουμε πως η κυβερ
νητική ευθύνη είναι συλλογική και νομίζουμε ότι κάποιες 
απαντήσεις πρέπει να δοθούν.

Θα θέλαμε ακόμη να μας πει πώς αντιμετιοπίσθηκαν τα 
αναλυτικά και συγκεκριμένα αιτήματα που και στο ψήφισμα - 
που νομίζω ότι το έχετε κύριε Υπουργέ - ζητάνε να έχουν 
την απάντησή τους οι εργαζόμενοι και η Συντονιστική Επι
τροπή Αγώνα που έχει δημιουργηθεί, ακριβώς για την αντι
μετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Θέλουμε να διατυπώσουμε και από το Βήμα αυτό εδώ 
τις προτάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση όλων αυτών 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και η ΒΕΚΟ.

Οι προτάσεις είναι πρώτα απ’ όλα δημιουργία κλάδου 
προβληματικών επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών 
προϊόντων και η ένταξη και της ΒΕΚΟ σ’ αυτόν το φορέα. 
Το πόρισμα των δύο εργοστασίων της ΒΕΚΟ, δηλαδή στο
ΡΙΖΟ και της............ και τη λειτουργία εργοστασίου του
Ριζού με την ευθύνη της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής. Συγκρότηση 
και διοίκηση της επιχείρησης με ουσιαστική συμμετοχή των 
εργαζομένων και όχι, όπως είναι σήμερα, με έναν εργαζόμενο.

Επίσης συμμετοχή εκπροσώπων τους στα διοικητικά συμ
βούλια της επιχείρησης προκειμένου να ελέγχεται και ο προ
γραμματισμός και η εφαρμογή αυτού του προγραμματισμού.

Η άλλη πρόταση είναι προνομιακή μεταχείριση αυτής της 
επιχείρησης ενάντια στα μονοπώλια και στους μεγαλεμπό- 
ρους, ανάληψη κρατικών παραγγελιών, χορήγηση χαμηλό- 
τόκων δανείων και άλλα που εν πάση περιπτώσει εμείς δεν 
νομίζουμε τώρα ότι είναι τα βασικά.

Πιστεύουμε πως η ρεαλιστικότητα αυτών των προτάσεων, 
κύριε Πρόεδρε, είναι φανερή. Γι’ αυτό και οι εργαζόμενοι της 
ΒΕΚΟ και άλλοι φορείς συνεχίζουν τον αγώνα τους συντο- 
νίζοντάς των με τον αγώνα χιλιάδων άλλων συναδέλφων τους 
στις προβληματικές όπως πριν λίγες μέρες έγινε με πανελ
λαδική κινητοποίησή τους.

Το δικό μας Κόμμα ποτέ δε θεώρησε ότι τα προβλήματα 
αυτά είναι προβλήματα εύκολα, ότι είναι εύκολη η υπόθεση, 
η αντιμετώπιση και η λύση τους.

Σίγουρα, όμως, η λύση δεν είναι εκεί, που η Κυβέρνηση 
προσανατολίζει τις τελευταίες της επιλογές. Δηλαδή, την 
εξυγίανση με απολύσεις, το σπάσιμο, το κλείσιμο μονάδων, ή 
το ξεπούλημά τους σε ιδιώτες, όπως εν πάση περιπτώσει 
διαγράφεται από την προοπτική και από όλες τις θέσεις και 
αντιλήψεις, που εκφράζονται από την πλευρά της Κυβέρνη
σης.

Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που προτείνουν οι εργαζόμενο* 
—και που συμφωνούμε-όπως και άλλα ειδικά στελέχη προ
βληματικών επιχειρήσεων, είναι το σωστό προς την κατεύ
θυνση, δηλαδή, του προγραμματισμού, της ανάπτυξης, της 
διεύρυνσης του τζίρου, της παραγωγής νέων προϊόντων, της 
ενεργοποίησης του παραγωγικού δυναμικού των προβλημα
τικών επιχειρήσεων, της βιομηχανίας γενικότερα.

Αυτές είναι λύσεις νομίζουμε ενταγμένες σε μια πορεία 
προγραμματισμένης, ανεξάρτησης, αντιμονοπωλιακής, ο ι
κονομικής ανάπτυξης προς όφελος του Λαού. Είναι λύσεις 
που έρχονται σε αντίθεση με την καπιταλιστική αναρχία, 
με τη στασιμότητα, τη συρρίκνωση της παραγωγής, την προ
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σαρμοσμένη στην ΕΟΚ και στις απαιτήσεις του μεγάλου 
κεφαλαίου, που είναι οι κυβερνητικές επιλογές.

Θέλουμε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτά τα ζητήματα 
και ιδιαίτερα στις προτάσεις που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι 
στην Κυβέρνηση για μια σωστή και ουσιαστική αντιμετώ
πιση των προβλημάτων της ΒΕΚΟ, να μας απαντήσει ο κ. 
Τπουργός στο βαθμό που μπορεί γενικά, αλλά και ειδικά για 
τα προβλήματα των εργαζομένων που αφορά το Υπουργείο 
Εργασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Σαχίνη, 
εκτός από σας που μιλήσατε, οι άλλοι δύο εγγεγραμμένοι 
στην ερώτησή σας δε θα μιλήσουν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Μάλιστα, κύριε ΙΙρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Επομένως, το 

λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Εργασίας για να απαντήσει.
ΚΩΣ ΓΑΣ ΓΙΑΠΑΝΑΓΙΩΊΌΥ (Γπ. Εργασίας). Κύριε 

Πρόεδρε, το θέμα της ΒΕΚΟ είναι ένα από τα θέματα των 
προβληματικών επιχειρήσεων. Η ΒΕΚΟ από το Μάιο του 
1985 έχει υπαχθεί στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Προ
βληματικών Επιχειρήσεων. Απασχολεί περίπου 100 άτομα 
σε μόνιμη βάση και εποχιακά φθάνει τους 500-600 εργαζό
μενους.

Από τις 20 Νοεμβρίου 1986 η εταιρεία έχει τεθεί υπό εκκα
θάριση και πριν από λίγες μέρες ορίσθηκε και ο εκκαθαρι- 
στής. Δεν είναι η ώρα τώρα να αναπτυχθεί στη Βουλή και 
να απαντηθεί στον κ. Βουλευτή του ΚΚΕ, το όλο θέμα των 
προβληματικών επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις κατάχρεες, με τεχνο
λογικό εξοπλισμό ξεπερασμένο, αδύνατο να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα της αγοράς, αδύνατο να μπορέσουν να στα
θούν στην αγορά.

Είναι γεγονός ότι πριν από την υπαγωγή στον Οργανισμό 
Ανασυγκρότησης ΙΙροβληματικούν Επιχειρήσεων, 25.000.000 
δραχμές οφείλοντο στους εργαζόμενους. Όπως είναι γνωστό 
από πλευράς του Γπουργείου Εργασίας είχαν γίνει όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες, παρεμβάσεις, τριμερείς διαπραγμα
τεύσεις και διαμεσολαβήσεις και εν τέλει είχε υποβληθεί και 
μια σειρά από μηνύσεις στους υπεύθυνους της επιχείρησης.

Από της υπαγωγής όμως στον Οργανισμό, οι εργαζόμενοι 
πληρώνονται μέχρι τελευταίας δραχμής τις αποδοχές τους 
και δεν υπάρχει κανένα σχετικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι και 
με την επίσπευση της εκκαθάρισης, όπως και των λοιπών 
προβληματικών, θα ξεπερασθεί το πρόβλημα. Θα υπάρξει 
πλέον εξυγίανση της επιχείρησης, θα απαλλαγεί από τις πα
λαιός υποχρεώσεις της, πράγμα που καθιστούσε και καθιστά 
αδύνατη τη λειτουργία της. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι 
πλέον η επιχείρηση ενισχυμένη κατάλληλα από τις αρμόδιες 
τράπεζες και βιωσιμότητα και προοπτική θα έχει.

Σε σχέση με τις προτάσεις που μεταφέρετε με το ψήφισμα 
των εργαζομένων, βεβαίως δεν είναι αρμόδιο το Υπουργείο 
Εργασίας, υπόσχομαι όμως να το μεταφέρω στο αρμόδιο 
Υπουργείο 'Ερευνας και Τεχνολογίας και πιστεύω ότι θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη. Αυτά, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Σαχίνης 
έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Είπα και στην ομιλία μου, 
κύριε Πρόεδρε, αρχικά, ότι δεν είναι εύκολα προβλήματα, 
τα προβλήματα που έχουν οι προβληματικές επιχειρήσεις. 
Το θέμα, όμως, είναι αν τα μέτρα και ο προσανατολισμός 
κ.λ.π. για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, από 
την πλευρά της Κυβέρνησης, βρίσκονται στη σωστή κατεύ
θυνση. Δηλαδή η αντίληψη, που πολλές φορές από επίσημα 
στόματα των εκπροσώπων της Κυβέρνησης εκφράστηκε, 
ότι είναι δυνατόν να περάσουν, μετά την εξυγίανσή τους, 
αυτές οι προβληματικές επιχειρήσεις πάλι στον ιδιωτικό 
τομέα, στην ιδιωτική προκτοβουλία, να δοθούν, δηλαδή, ξανά 
πίσω στους ιδιώτες, είναι ένας προσανατολισμός, μία προο
πτική, που αποδυναμώνει από την αρχή τις προσπάθειες για

την εξυγίανση της επιχείρησης. Γιατί, πρώτα απ’ όλα, οι 
εργαζόμενοι είναι οι βασικοί παράγοντες στη βελτίωση αυτής 
της κατάστασης. Με βάση λοιπόν αυτήν την προοπτική, δεν 
μπορούν τελικά να δώσουν αυτό που θα έδιναν, αν η επιχεί
ρηση αυτή παρέμενε, εν πάση περιπτώσει, δημόσια επιχεί
ρηση, με τη μεγάλη σοβαρή συμμετοχή τους εκεί, την εποχή 
που θα καθοριζόταν και τα προβλήματα της διαχείρισης, και 
τα προβλήματα του προγραμματισμού, και τα προβλήματα 
της παραγωγής γενικότερα. Θα ήταν δηλαδή μία επιχείρηση 
για την οποία θα δούλευαν, γιατί θα πίστευαν ότι αυτή η επι
χείρηση, η βιωσιμότητά της, η λειτουργία της, η ανάπτυξή 
της, θα εξαρτιόταν απ’ αυτούς, για το συμφέρον το δικό τους.

Τέτοια, όμως, προοπτική δε διαγράφεται απ’ όλη την 
πολιτική που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση σήμερα στις προ
βληματικές επιχειρήσεις.

Και ένα άλλο ερώτημα, που φυσικά ο κ. Υπουργός το αντι- 
παρήλθε γιατί θεωρεί ότι δεν είναι ο αρμόδιος, είναι πώς 
αυτά τα τεράστια δάνεια δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελ
λάδος σε μία επιχείρηση που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 
κλείνει, έκλεισε, πέρασε στις προβληματικές ;

Δηλαδή, πώς διασφαλίστηκε το χρήμα του Ελληνικού 
Ααού, από την κατασπατάληση επιχειρηαατιοθν σαν αυτούς 
της ΒΕΚΟ ;

Σ’ αυτά τα ερωτήματα φυσικά δεν απαντηθήκαμε, μένουν 
μετέωρα. Αλλά ωστόσο είναι πάρα πολύ καθαρό για μας ότι 
υπάρχει πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύ
ριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουργός 
Εργασίας έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Γπ. Εργασίας). Κύριε 
Πρόεδρε, δύο λόγια θα πω μόνο.

Είναι γνωστή και έχει διασαφηνιστεί η θέση της Κυβέρ
νησης, σχετικά με τις προβληματικές επιχειρήσεις. Οι επι
χειρήσεις, οι οποίες έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την 
οικονομία μας, αυτές και μόνον θα μείνουν στο δημόσιο το
μέα. Οι άλλες επιχειρήσεις θα δοθούν στην αγορά εργασίας 
και ελπίζουμε να βρεθούν οι κατάλληλοι, οι ικανοί επενδυ
τές, που θα τις αναλάβουν για να τις αξιοποιήσουν, με την 
ενίσχυση και τη συμμετοχή του κράτους. Συμμετοχή του 
κράτους όχι στη διοίκηση και στη διαχείριση, αλλά με δά
νεια, με δυνατότητες να υπάρξει επενδυτική δραστηριότητα, 
που θα τις κάνει και βιώσιμες και ανταγωνιστικές στην οι
κονομία.

Η ΒΕΚΟ δεν είναι από τις επιχειρήσεις που, όπως είπα, 
υπάγονται στις επ'λογές της Κυβέρνησης, που θεωρούνται 
στρατηγικής σημασίας για την οικονομία του Τόπου και 
κατά συνέπεια θα πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα.

Το δεύτερο σημείο που θέλου να τονίσω, είναι ότι ακριβώς 
αυτή η διαδικασία της εκκαθάρισης οδηγεί στη δυνατότητα 
οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, εφ’ όσον βέβαια έχουν προο
πτικές και βιωσιμότητα. Και θα επιβιώσουν μόνο εάν απαλ
λαγούν από τα βάρη των δισεκατομμυρίων, που, όπως ε ί
πατε, κουβαλάνε μαζί τους. Είναι αδύνατον να ανταπεξέλ- 
θουν στους τόκους, στα τοκοχρεωλύσια, στις οφειλές που 
έχουν από δάνεια, που, καλώς, ή κακώς, στο παρελθόν είχαν 
λάβει;

Σε σχέση με το άλλο θέμα που θέσατε, κύριε Σαχίνη, δη
λαδή πώς πήραν κάποιοι δάνεια, ενώ δεν έπρεπε ενδεχόμενα 
να πάρουν, όπως ξέρετε έχει δοθεί εντολή για εκκαθάριση 
και διαχειριστικό έλεγχο, που συγχρόνως διενεργείται, εφ’ 
όσον υπάρχουν ευθύνες θα παραπεμφθούν οι υπεύθυνοι στον 
εισαγγελέα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να 
κάνω μία ερώτηση στον κ. Υπουργό ;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ. Στεφανίδης). Οχι, δεν μπο
ρείτε, γιατί μ.λήσατε 2 φορές.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Μία λέξη μόνο. Άλλωστε, 
δε θα συζητηθεί άλλη ερώτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Βλέπετε, εδώ 
είναι η διαφορά μας. Τηρούμε μία τάξη. Πώς θα την παρα
βιάσουμε ;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ. Δεν την παραβιάζουμε, κύ
ριε Πρόεδρε. Ας δούμε την ουσία του θέματος και όχι τον 
τύπο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Μα, γιατί επι
μένετε ; Δεν μπορεί να γίνει καμία υποχώρηση, γιατί αυ
τή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Συνεχίζουμε με την αναφορά του Συλλόγου υπαλλήλων 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που κατέθεσαν οι 
κύριοι Δ. Βρεττάκος και Γ. Μουτζουρίδης, η οποία 
ζητά την αναστολή της απόσπασης του κ. Φ. Κράνια, την 
αποκατάσταση κλίματος διαλόγου ανάμεσα στη Διοίκηση και 
στους εργαζομένους στον Οργανισμό, για τη λήψη μέτρων 
υπέρ των σεισμοπλήκτων της Καλαμάτας.

II επόμενη αναφορά έχει το αυτό αντικείμενο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ. Μάλιστα, κύριε Πρόε

δρε, είναι συναφής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Δέχεσθε, κύριε 

Υπουογέ, να συζητηθούν από κοινού.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. (Υπ. Εργασίας). Δεν 

έχω αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Θα συζητηθούν 

λοιπόν συγχρόνως και οι δύο αναφορές του κ. Μουτζουρίδη. 
Είναι των συναδέλφων κυρίων Δ. Βρεττάκου, Γ. Μουτζουρίδη.

Επόμενη είναι η αναφορά του Συλλόγου υπαλλήλιυν του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που κατέθεσαν οι κύριοι 
Δ. Βρεττάκος και Γ. Μουτζουρίδης, η οποία ζητά τη λήψη 
μέτοων για την προστασία των συμβασιούχων υπαλλήλων 
του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΓΑ.

Ο κ. Βρεττάκος δεν είναι παρόν και συνεπώς δε θα λάβει 
το λόγο.

Ο κ. Μουτζουρίδης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ. Το αντικείμενο της 

αναφοράς, κύριε Πρόεδρε, αφορά αίτημα του Συλλόγου των 
υπαλλήλων του «Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» πρώτα 
για την ανάκληση της απόσπασης ενός υπαλλήλου, του κυ
ρίου Κρανιά, ο οποίος απεσπάσθη προ διμήνου περίπου από 
τις τεχνικές υπηρεσίες του Οργανισμού στην Αθήνα για τη 
Λάρισα.

Το δεύτερο θέμα είναι, η αποκατάσταση ενός κλίματος 
διαλόγου μεταξύ του Συλλόγου υπαλλήλων και της τότε Διοι- 
κήσεως του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, διαλόγου 
που δεν υπάρχει.

Το τρίτο θέμα, είναι η αξιοποίηση του Οργανισμού στα 
προβλήματα της σεισμόπληκτης Καλαμάτας και

Το τέταρτο θέμα -που είναι η δεύτερη κατά σειρά αναφορά- 
είναι για τα προβλήματα ορισμένων συμβασιούχων, οι οποίοι 
υπηρετούν στον Οργανισμό.

Επί του πρώτου θέματος, δηλαδή, της ανάκλησης της 
αποσπάσεως του υπαλλήλου, κατόπιν της αναφοράς των 
υπαλλήλων, της ερωτήσεως της δικής μας, της ερωτήσεως 
του ΚΚΕ και παρεμβάσεως του ιδίου του κυρίου Γπουργού 
προς τη νέα Διοίκηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
παρατηρώ ότι ήδη δεν έχει αντικείμενο, διότι με την υπ’ 
αριθμ. 44 απόφαση της 13ης Νοεμβρίου, δηλαδή, αυτού του 
μήνα η απόσπαση του κ. Κρανιά ανεκλήθη με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΚ και ήδη επανέκαμψε ού- 
τος στην Αθήνα.

Το θέμα βέβαια έχει μία γενικότητα, διότι δεν επιτρέπεται 
ένας υπάλληλος όταν έχει καλή απόδοση ως εν προκειμένω, 
χωρίς λόγο να μετατίθεται, όταν μάλιστα πρόκειται για 
οικογενειάρχη.

II απόσπαση έγινε με αντιφατικές δικαιολογίες από τη 
Διοίκηση του Οργανισμού - από την προηγούμενηΔιοίκηση- 
από τον κ. Μπιρδιμήρη. Η πρώτη αιτιολογία ήταν ότι ο υπάλ
ληλος ήτο ανεπαρκής και έπρεπε να μετατεθεί, αιτιολογία 
βεβαίως κάθε άλλο παρά βάσιμη, διότι ένας υπάλληλος εάν

είναι ανεπαρκής στην Αθήνα, δεν αντιλαμβανόμεθα πώς 
θα είναι επαρκής στη Λάρισα.

II δεύτερη αιτιολογία ήτο ότι ούτω επέβαλαν οι υπηρεσια
κές ανάγκες. Όμως, οι υπηρεσιακές ανάγκες και αν ακόμη 
υπήρχαν, μπορούσαν να καλυφθούν από πρόσληψη προσω
πικού στη Λάρισα, τη στιγμή που είναι βέβαιο ότι ο Οργα
νισμός έχει ανάγκη από κάλυψη θέσεων και μάλιστα επί- 
κειται και ο διορισμός 36 νέων υπαλλήλων.

Επί του ετέρου θέματος ο Σύλλογος των υπαλλήλων είχε 
ορισμένα παράπονα με την προκάτοχο διοίκηση υπό τον κ. 
Μπιρδιμήρη. Επειδή έχω ιδίαν αντίληψη των συμβαινόντων 
στον Οργανισμό οφείλω να τονίσω, ότι δε συμμερίζομαι τις 
απόψεις, οι οποίες διατυπώθηκαν σ' αυτήν την Αίθουσα ποο 
ημερών, περί αυταρχικότητος του κ. Μπιρδιμήρη.

Ο κ. Μπιρδιμήρης ήτο ένας επιτυχόν Πρόεδρος στον Ορ
γανισμό Εργατικής Κατοικίας, όπως είναι εξίσου επιτυχής 
η επιλογή του διαδόχου του, του κ. Παχνή, ο οποίος επί 30 
περίπου χρόνια από της ιδρύσεως του Οργανισμού προσφέρει 
τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Θέλω να ολ.,ίζω ότι η νέα Διοί
κηση, εν πάση περ.ιπτώσει, θα αποκαταστήσει αυτό το κλίμα 
του διαλόγου, ο οποίος σε ορισμένες φάσεις ενδεχομένως να 
μην υπήρξε από την προκάτοχο Διοίκηση. Θέλω να ελπίζω 
ότι η νέα Διοίκηση θα λύσει το πρόβλημα των συμβασιούχων. 
Θέλω να ελπίζω ότι και ο κ. Μπιρδιμήρης στη νέα του θέση 
δεν θα επαναλάβει τα τόσο ολισθηρά βήματα του προκατό- 
χου του, του κ. Μαυράκη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουργός 
Εργασίας έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Υπ. Εργασίας). Κύριε 
Πρόεδρε, πράγματι υπήρχε για το συγκεκριμένο υπάλληλο, 
τον κ. Κρανιά, κάποιο πρόβλημα συνεργασίας με τη Διοίκηση. 
Βέβαια από την άλλη μεριά υπήρχε και κάποια ανάγκη, μία 
ανάγκη μεταφοράς κάποιου προσωπικού στην περιφέρεια, 
όταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ανέλαβε αυτό το 
τεράστιο έργο που έχει εξαγγελθεί και που αρχίζει να υλο
ποιείται το έργο της αποκατάστασης των αστέγων εργατο
ϋπαλλήλων της Χώρας. Υπήρχε ένα πλεονάζον πρωσωπικό 
στο κέντρο που έπρεπε σ’ ένα βαθμό να μετατεθεί, να μετα
κινηθεί προς την περιφέρεια, για να αντιμετωπισθούν στην 
περιφέρεια ακριβώς οι άμεσες αυτές ανάγκες που υπάρχουν 
από πλευράς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Η μετακίνηση του κ. Κρανιά παρερμηνεύθη και πράγματι 
είχαμε κινητοποιήσεις, αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Με 
την προύτη επίσκεψη που μου εγένετο εκ μέρους του Συλ
λόγου Υπαλλήλων Εργατικής Κατοικίας, μου έθεσαν το 
πρόβλημα και μάλιστα την επομένη ημέρα είχαν και απεργία 
γι’ αυτό το γεγονός και τους υπεσχέθην ότι θα παρακαλούσα 
το νέο Πρόεδρο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας να μην 
επιμείνει στη μετακίνηση του κ. Κρανιά, αφού δε θεωρούν 
ότι έγινε πράγματι για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Την παράκλησή μου αυτήν απεδέχθη ο κ. Πρόεδρος και στο 
προύτο Συμβούλιο, όπως ο κ. Μουτζουρίδης ανέφερε, πράγ
ματι ανεκλήθη η μετάθεση και ήρθησαν οι επιφυλάξεις προς 
οποιαδήποτε πλευρά.

Στο άλλο θέμα που θίχθηκε από πλευράς του κ. βουλευτού 
έχω να πω  τα εξής : Το Υπουργείο Εργασίας και ειδικό
τερα ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μετά το τραγικό 
συμβάν της Καλαμάτας, έσπευσε από τους πρώτους Οργα
νισμούς να σταθεί κοντά στους εργαζόμενους που επλήγησαν 
από τη θεομηνία. Ο ίδιος ο προκάτοχος Υπουργός Εργασίας, 
μετέβη 2 - 3  φορές. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοι
κίας πήγε με κλιμάκια διπλωματούχοι μηχανικών για  
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δόθηκε προτε
ραιότητα σ’ όλες τις μορφές δανείων που χορηγεί η Εργατική 
Κατοικία για την περιοχή Καλαμάτας και έγινε άμεση ανα
στολή των χρεών των κατοίκων της Καλαμάτας προς την 
Εργα,τική Κατοικία. Και ήδη ξεκινάμε νέο πρόγραμμα για  
χορήγηση δανείων επισκευής ή αποπεράτωσης οικιών. Και 
έχει τεθεί τέλος σε εφαρμογή η διαδικασία και βρίσκεται σε
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πλήρη εξέλιξη η διαδικασία και η μελέτη για την κατασκευή 
120 νέων κατοικιών της Καλαμάτας από τον Οργανισμό 
Εργατικής Κατοικίας κατ’ απόλυτο προτεραιότητα από τη 
λοιπή Χώρα.

Τέλος μέσα στο Δεκέμβρη θα δημοπρατηθούν έργα απο
κατάστασης ζημιών σε 3 οικισμούς συνολικού ύψους και 
δαπάνης 64 εκατ. δραχμών.

Ειδικότερα 38 κατοικίες και 4 καταστήματα θα γίνουν 
στην Καλαμάτα στην περιοχή 4, σε άλλη περιοχή 62 κατοι
κίες, σε άλλη περιοχή 36 κατοικίες και 5 καταστήματα.

Έ τσι με αυτήν την άμεση, τη συντονισμένη, την υπεύθυνη 
παρουσία του Υπουργείου Εργασίας και του Οργανισμού Ερ
γατικής Κατοικίας και των άλλων Οργανισμών του Υπουρ
γείου Εργασίας-που δεν κρίνω σκόπιμο να σας κουράσω από
ψε και να σας αναφέρω - νομίζουμε ότι κάναμε το καλύτερο 
δυνατό για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εργαζο
μένων της Καλαμάτας από πλευράς στέγης και εργατικής 
κατοικίας.

Όσον αφορά το άλλο θέμα της τελευταίας αναφοράς που 
ζητιέται η λήψη μέτρων για τους υπαλλήλους που προσλή- 
φθηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, για την 
κάλυψη αναγκών, θέλω να πω ότι στον Οργανισμό Εργα
τικής Κατοικίας έχει ένα τεράστιο πρόγραμμα, έχει ανα- 
λάβει ένα τεράστιο έργο. Και χρειάστηκε για την αντιμετώ
πιση αυτών των αναγκών η πρόσληψη με τις ειδικές διατάξεις 
36 υπαλλήλων.

Δεν κρίνω σκόπιμο, είναι γνωστοί ποιοι είναι αριθμητικά 
και ποιες κατηγορίες είναι ; Δη>αδή είναι προγραμματιστές 
- αναλυτές, είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, είναι βοηθοί 
προγραμματιστές είναι υπομηχανικοί, είναι φύλακες, είναι 
2 κλητήρες και 3 δακτυλογράφοι,, δηλαδή παραγωγικό προ
σωπικό, απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπούν και 
των στόχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Η τακτοποίησή τους εντάσσεται μέσα στην αντιμετώπιση 
του όλου προβλήματος των συμβασιούχων με το νομοσχέδιο 
που έχει κατατεθεί από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρ
νησης. Όπως θα αντιμετωπισθούν όλοι οι συμβασιούχοι, θα 
αντιμετωπισθούν και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος σημειώνουμε και 
τονίζουμε έχει απόλυτη ανάγκη και αυτού του προσωπικού, 
διότι πράγματι οι ανάγκες είναι τακτικές και μόνιμες στον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε 
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Μουτζου- 
ρίδης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ, Κύριε Πρόεδρε, επειδή 
ο κ. Υπουργός Εργασίας ανεφέρθη στις προσλήψεις στον 
Οργανισμό Κατοικίας, γενικά πρέπει να αναφερθώ ότι, από 
το 1981 μέχρι σήμερα, το προσωπικό του Οργανισμού έχει 
διπλασιαστεί, τουλάχιστο, σε αριθμό προσλήψεων. Και, βε
βαίως, όταν πρόκειται περί ειδικών κατηγοριών, δεν υπάρχει 
θέμα, παρά να γίνουν ορισμένες επιλογές δεν μπορεί έναν 
αρχιτέκτονα ή έναν τοπογράφο, να τον εξετάσει κάποιος 
σε κάποιο διαγωνισμό, αλλά όταν πρόκειται περί τακτικών 
διοικητικών υπαλλήλων, όπως αφορά το μέγιστο μέρος των 
προσληφθέντων, θα πρέπει οπωσδήποτε η Κυβέρνηση να 
πάψει στο μέλλον να συνεχίσει αυτές τις κομματικές προσ
λήψεις και να τους προσλάβει με τον περίφημο νόμο, τον 
οποίο περιμένουμε ματαίως τόσους μήνες, των μορίων. Θα 
πρέπει η αξιοκρατία να ισχύει και στον ΟΕΚ και να πάψει 
και εκεί ο κομματισμός.

ΓΙΡΟΕΔΡ|ΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Υπουργέ, 
θέλετε να απαντήσετε;

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Υπ. Εργασίας). Όχι, 
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Έχει εξαντλη
θεί ο πίνακας των αναφορών και ερωτήσεων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας, και κηρύσσεται πεοαιωμένη η συζή
τηση επ’ αυτών.

Διακόπτεται η συνεδρίαση, μέχρι συμπληρώσεως μιας ώρας 
από της ενάρξεώς της, δηλαδή μέχρι 19.45' προκειμένου να 
γίνει κατάθεση του προϋπολογισμού του 1987 στη Βουλή, 
και να επακολουθήσει νομοθετική εργασία, συζήτηση δηλαδή 
επί προτάσεως νόμου, που είναι αναγεγραμμένη στην ημερή
σια διάταξη.

ΔΙΑΚΟΠΗ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Επαναλαμβάνεται 
η διακοπείσα συνεδρίαση.

Κύριοι συνάδελφοι, θα προηγηθεί της νομοθετικής εργα
σίας η κατάθεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
1987 από τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών.

Ο κύριος Γπουργός των Οικονομικών έχει το λόγο. (Στο 
σημείο αυτό ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών ανέρχεται 
επί Της Έδρας και παραδίδει στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής 
τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 1987 (Χειρο
κροτήματα).

ΔΠΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Υπ. Οικονομικών). 
Κόριε_ Πρόεδρε, κυρίες κο»ι κώρκκ συνάδελφο·!, έχω· την 
την τιμή να καταδέθω σήμερα στο Σώμα το Γενικό 
προϋπολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους 1987, καθώς 
και τον ισολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων του 
1985. Και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να ορίσετε ημερομηνία 
για συζήτηση τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όσο 
και στην Ολομέλεια του Σώματος. Ευχαριστώ.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΓΙΑΣΟΚ ).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλειράς). Κύριοι συνάδελφοι, 

θα επρότεινα - και απευθύνομαι και προς την κυβέρνηση - 
η συζήτηση του προϋπολογισμού να γίνει στις 16, 17, 18 
και 19 Δεκεμβρίου. Είμαστε σύμφωνοι, κατ’ αρχήν να 
γίνει η συζήτηση σ’ αυτές τις τέσσερες ημερομηνίες; Και 
ύστερα, θα επακολουθήσουν, φυσικά, οι διακοπές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Αλλά για να έχουμε 
όμως τη συζήτηση στις ημερομηνίες που προανέφερα, θα 
πρέπει να παρακληθούν οι εισηγητές οι οποίοι θα ορισθούν 
από τα Κόμματα - γενικοί και ειδικοί εισηγητές - να παρα
δώσουν τις εισηγήσεις τους μέχρι του Σαββάτου της 6ης 
Δεκεμβρίου, για να είναι δυνατόν το Τυπογραφείο να έχει 
το χρόνο τεσσάρων περίπου ημερών για την εκτύπωση. 
Μετά επακολουθεί το δθήμερο προ του οποίου θα πρέπει να 
έχουν διανεμηθεί οι εισηγήσεις, γενικές και ειδικές, για να 
αρχίσει η συζήτηση.

Εφ’ όσον, λοιπόν, συμφωνούμε σ’ αυτήν την ημερομηνία, 
παρακαλώ και τους κυρίους Αρχηγούς των Κομμάτων και 
τους ορισθησόμενους εισηγητές, να παραδώσουν εντός των 
ημερομηνιών αυτών τις εισηγήσεις τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Προϋπολογισμού θα 
συγκληθεί φυσικά την προσεχή Δευτέρα. Νομίζω ότι στις 
ημερομηνίες αυτές συμφωνούμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Το λόγο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε Πρόε
δρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι 
είναι πολύ σφικτές οι προθεσμίες, είμαστε υποχρεωμένοι 
να συμφωνήσουμε. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω - και να 
παρακαλέσω και το Προεδρείο και τον IIρωθυπουργό ο οποίος 
παρίσταται απόψε - ότι πρέπει να ψηφισθεί πριν από το νέο 
έτος το μέγα μονοσχέδιο περί Φόρου Προστεθημένης Αξίας. 
Πότε έχει πρόθεση η Κυβέρνηση να το φέρει, για να έχουμε, 
κύριε Πρόεδρε, τον αναγκαίο χρόνο, διότι δεν πιστεύω να 
υπάρχει πρόθεση να συζητηθεί ούτε με βία, ούτε ως επείγον. 
Εάν θα μπορούσε ο κ. Υπουργός να μας πληροφορήσει σχε- 
τικώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Έχει κατατεθεί απ’ 
ό,τι γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε.
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Ορίστε, κύριε Γπουργέ, έχετε το λόγο.
Δ Η ΜΗΤΡΙΌΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Υπ. Οικονομικών). Ναι, 

κύριε Πρόεδρε. Κατατέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο, γιατί 
έχει και άμεσο σχέση με τον προϋπολογισμό. Και βέβαια 
όπως γνωρίζουμε το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να ψηφισθεί 
μέσα στο μήνα Δεκέμβρη γιατί οι συντελεστές και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας και της αποφορολόγησης των αποθε- 
μάτιον. θα ισχύσουν από την 1η Ιανουάριου 1987.

Είναι μία πρακτική που ακολουθήθηκε σε όλα τα κράτη 
που εφάρμοσαν το φόρο προστιθέμενης αξίας, όπου επειδή 
για λόγους γενικούς δεν μπορούν οι συντελεστές να ανακοινω
θούν πολύ πριν από την έναρξη εφαρμογής για λόγους ευνόη
τους και έχει εξηγήσει στη Βουλή, γ ι’ αυτό κατατίθεται πάντα 
προς το τέλος, όταν πλησιάζει δηλαδή η έναρξη εφαρμογής.

Κατά συνέπεια πρέπει να περάσει το συντομότερο από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να ψηφισθεί μέσα στο μήνα 
Δεκέμβρη.

ΠΡΌΕΔΡΌΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Τη Δευτέρα συνε
πώς θα πρέπει να ορισθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για

τη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού. Ορίστε, κύριε Νιάνια, 
έχετε το λόγο.

ΔΗ ΜΗΤΡΙΌΣ ΝΙΑΝΙΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, εκτός των δύο 
νομοσχεδίων τον προϋπολογισμού και του Φ.Π.Α.,έχουμε και 
το μεγάλο εκείνο νομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο θα 
συζητήσουμε γρήγορα, για να περάσει από τη Βουλή, κυρίως 
για το γεγονός ότι έχει επιφέρει μεγάλες αναστατούσεις και 
εκκρεμότητες στα ΑΕΙ και υπάρχουν χρονικές προθεσμίες 
εντός των οποίων πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να περάσει.

Επομένως έχουμε 3 νομοσχέδια για να περάσουν μέσα 
σε 10 μέρες. Πώς θα γίνει αυτή η οικονομία του χρόνου;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Πιθανότατα κατά 
την εκτίμηση των συναδέλφων να είναι και άλλα νομοσχέδια 
το ίδιο σοβαρά και επείγοντα. I Ιάντως, το συνδεόμενο με τον 
προϋπολογισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι κατά 
τη γνώμη μου αμέσου προτεραιότητος και συνεπώς πρέπει 
να επισπεύσουμε την ψήφισή του και συμφωνεί και ο κ. 
Υπουργός των Οικονομικών και όλοι μας τη Δευτέρα να 
συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να προχωρήσει η 
ψήφιση του Φ.Π.Λ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Κύριοι συνάδελφοι, 
εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη.

ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Σ
Αντικείμενό της είναι Προτάσεις Νόμων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου 

της πρότασης Νόμου του κ. Λ. Κύρκου για την «καθιέρωση 
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Λ.), 
αρμοδιότητος Γπουργείου Οικονομικών.

Ο κ. Κύρκος έχει το λόγο.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 

Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΛΝΙΔΗΣ).
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΓΡΚΟΣ. Κύριοι συνάδελφοι, είναι καλή η 

σύμπτωση ότι η πρόταση νόμου, την οποία έχουμε καταθέσει 
για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή συνέπεσε 
να συζητηθεί την ώρα που κατατέθηκε ο νέος προϋπολογισμός 
Ελπίζω, ότι και στη συζήτηση του προϋπολογισμού τα θέματα 
που θα ανακύψουν και κατά την αποψινή συζήτηση θα ληφθούν 
υπόψη και η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες ανα
θεωρήσεις της πολιτικής της.

Εγώ θα έλεγα στις ριζικές αλλαγές της πολιτικής της. 
Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα το κάνει. Λέω απλώς ότι 
θα δίνονταν μία χρήσιμη ευκαιρία σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Είναι επίσης ευτυχής η σύμπτωση γιατί συνήθως κατά την 
συζήτηση προτάσεων Νόμου που προέρχονται από τη Βουλή 
η Αίθουσα είναι σχεδόν άδεια. Απόψε επειδή προηγήθηκε η 
κατάθεση του προϋπολογισμού υπάρχει ένας μέγας συγκρι
τικά αριθμός συναδέλφων που τιμά τη συζήτηση.

Κύριοι συνάδελφοι, όταν εξαγγέλθηκαν τα μέτρα σταθερο
ποίησης της Κυβέρνησης στις 11.10.85 είχαμε κάνει μερικές 
δυσμενείς επισημάνσεις και είχαμε πει ότι αυτά τα μέτρα είναι 
μέτρα μονόπλευρης λιτότητας, δεν πρόκειται να αποδώσουν, 
ενώ πρόκειται να αφαιρέσουν ουσιαστικά από τα εισοδήματα 
των εργαζομένων. Αυτά δεν τα είχαμε ισχυρισθεί από καμία 
διάθεση αντιπολιτευτική στείρα, αλλά ήταν προϊόν μίας 
ανάλυσης, μίας εκτίμησης που κατά τη γνώμη μας επιβε- 
βαιώθηκε.

Σε μία τηλεοπτική συζήτηση, όταν η δημοσιογράφος που 
μας εκπροσωπούσε υποστήριζε ότι με αυτήν την εφαρμογή 
της Α.Τ.Α. θα μειωθεί κατά 10% το εισόδημα των εργαζο
μένου ο κ. Υπουργός, διέψευσε την παρατήρηση αυτή. Δυ
στυχώς όμως για εκείνον η παρατήρηση επιβεβαιώθηκε από 
επισημότατα χείλη. Η εκτίμηση του κ. Χαλικιά στην έκθεσή 
του είναι, ότι αυτή η μείωση έφθασε στα όρια του 9%.

Κύριοι συνάδελφοι, έχει μία μικρή ιστορία η υπόθεση της 
αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Και θυμόμαστε 
ότι αυτός που έχει την τιμή να σας μιλάει απόψε, είχε ειση- 
γηθεί στις μέρες της Νέας Δημοκρατίας, στις 4.6.79, τη 
δια νόμου καθιέρωση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. 
Τότε η πτέρυγά σας ήταν σύμφωνη. Και δια του κ. ΙΙέτσου, 
ο οποίος ήταν εισηγητής από την πλευρά της μείζονος Αντι- 
πολιτεύσεως, είχατε συνηγορήσει υπέρ της νομοθετικής κατο- 
χυρώσεως της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. 
Σας υπενθυμίζω ότι ήταν ένα αίτημα της ΓΣΕΕ, ήταν α ί
τημα των εργατικών οργανώσεων, αίτημα της εργατικής 
τάξης, την ώρα που ο πληθωρισμός έφθανε τα επίπεδα του 
20% έως 25%, με τάσεις προς τα επάνω να κατοχυρωθεί η 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ώστε να περιοριστεί η μείωση 
των εισοδημάτων. Τότε το ΠΑΣΟΚ υπερθεμάτιζε. Η Νέα 
Δημοκρατία δυσφορούσε, αρνήθηκε κατηγορηματικά η πλεΐο- 
ψηφία της εποχής εκείνης να δεχθεί τη δια νόμου κατοχύρωση 
της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, παίρνοντας 
επιχειρήματα που αν τα διαβάσετε θα σας θυμίσουν επιχει
ρήματα μεταγενεστέρων εποχών. Αυτή είναι η μικρή ιστορία.

Η εφαρμογή της ΑΤΑ από το 1982 έως το 1985, παρά τις 
ελλείψεις της, απετέλεσε μια από τις κατακτήσεις των ερ
γαζομένων και συνέβαλε στο να διατηρηθεί το εισόδημα σε 
κάποια επίπεδα. Ήλθε η κάμψη με τα μέτρα που έλαβε η 
Κυβέρνηση στις 11.10.85. Βεβαίως η Κυβέρνηση η οποία 
στην αρχή είχε υποσχεθεί νομοθετική καταχύρωση της ΑΤΑ 
ύστερα απαγκιστρώθηκε από τη νομοθετική κατοχύρωση 
και ύστερα απαγκιστρώθηκε και από την ΑΤΑ. Διότι βε

βαίως αυτό του σήμερα ονομάζεται αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή δεν έχει καμία σχέση με την ΑΤΑ. Η απώ
λεια εξ άλλου του εισοδήματος όχι μόνο από τη δική μας 
την πλευρά, αλλά και από επισημότατα χείλη έχει αναγνω- 
ρισθεί ότι έχει φθάσει στα επίπεδα που σας είπαμε προηγού
μενα και επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα.

Το συνεδύασε η Κυβέρνηση με μία σειρά μέτρα. Υπήρχε 
μία αντίληψη για το πρόβλημα και η αντίληψη ήταν ότι 
πρέπει να σταθεροποιήσουμε την οικονομία για να βαδίσουμε 
σε μία γενικότερα ανάκαμψη ότι θα υπάρξουν θυσίες, εντάξει, 
τις θυσίες αυτές θα τις υποστούν και οι εργαζόμενοι. Αλλά 
είναι απαραίτητες αυτές οι θυσίες; Συνδυάζουμε αυτές τις 
θυσίες και με μέτρα μιας γενικότερης εξυγίανσης της οικο
νομίας και με μέτρα αναπτυξιακά; Θα έλεγε κανένας ότι αυτά 
τα μέτρα εάν απέδιδαν καρπούς θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ότι είχαν μία λογική. Δεν απέδωσαν αυτούς τους καρπούς 
και μεθαύριο στη συζήτηση που θα κάνουμε για τον προϋπο
λογισμό θα τα δούμε αναλυτικότερα.

Δημιουργήθηκε μία κατάσταση για τους εργαζόμενους. 
Και μας δόθηκε η ευκαιρία και σε άλλη περίπτωση να σας 
πούμε, ότι η Κυβέρνηση έβαλε το χέρι και αφαίρεσε περίπου 
200 δις δραχμές από τους εργαζόμενους και το μεγαλύτερο 
μέρος το πήρε από 600.000 με 650.000 εργαζόμενους, των 
οποίων η αμοιβή της εργασίας τους ήταν της τάξεως των 
50.000 δραχμών.

Δημιουργήθηκε μια κατάσταση αφόρητη και θα παρακα- 
λούσα τον καθένα από σας να προσεγγίσει το πρόβλημα, 
όχι μέσα από τους ψυχρούς αριθμούς, αλλά μέσα από τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό που με οποιαδήποτε μέτρα 
και αν θελήσετε να τον υπολογίσετε οσοδήποτε και αν θε- 
λήσετε να συμπιέσετε τις δαπάνες, θα φθάσουμε σε κάποιο 
σημείο που αγγίζει τα όρια της πενίας. Και θα παρακαλούσα 
τον κ. Υπουργό αν ήταν σε θέση να μας δώσει κάποιο αριθμό, 
ποιο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι το κατώτατο όριο με 
το οποίο μπορεί να ζήσει μία τετραμελής οικογένεια, καλύπτο
ντας τις στοιχειώδους της ανάγκες. Κάποτε είχαν γίνει 
υπολογισμοί. Είχε αναφερθεί ένας αριθμός 70.000 δραχμές 
πριν από 2 χρόνια. Σήμερα θα μπορούσαμε να θειυρήσουμε 
ένα τέτοιο όριο τις 90.000 δραχμές για μια τετραμελή οι
κογένεια, όταν λάβει κανένας υπόψη του τις επιβαρύνσεις και 
των ενοικίων, την ακρίβεια, την γενική αύξηση των τιμο
λογίων των υπηρεσιών που παρέχονται. Δημιουργήθηκε μία 
αφόρητη κατάσταση. Και απέναντι σ’ αυτή την αφόρητη 
κατάσταση, μία επίσης απεριόριστη ανελαστικότητα από τη 
μεριά της Κυβέρνησης. Τα πάντα έπρεπενα υποταχθούν........

(Στο σημείο αυτό ο κ. Β. Ιντζές συνομιλεί με παρακαθή- 
μενο συνάδελφό του).

Κύριε Ιντζέ, συμβαίνει να μιλάω για το εισόδημα μιας 
τετραμελούς οικογένειας. Φαίνεται δε σας ενδιαφέρει, είτε 
γιατί έχετε εισόδημα ανώτερο - δεν το νομίζω - είτε διότι 
δεν έτυχε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ήθελα λοιπόν να πω ότι αντιμετωπίζονταν και οι διεκ
δικήσεις των εργαζομένων και οι κινητοποιήσεις τους και οι 
απεργίες και τα πάντα, η συνολική αντίδραση της κοινωνίας, 
αντιμετωπίζονταν με μια απεριόριστη ανελαστικότητα από 
την πλευρά της Κυβέρνησης. Τα πάντα έπρεπε να υποταχθούν 
στον κανόνα της σταθεροποίησης. Γιατί σταθεροποίηση θα 
σήμαινε την ίδια στιγμή και άλλα τινά. Σταθεροποίηση θα 
σήμαινε π.χ. ότι θα μειωνόταν το έλλειμμα του ισοζυγίου 
των πληρωμών, θα μειώνονταν τα ελλείμματα του δημοσίου, 
θα ¡λειωνόταν ο πληθωρισμός.

Σας είχαμε πει και άλλοτε, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτός 
ο λαός δεν αρνείται να υποβληθεί σε θυσίες, προκειμένου να 
γνωρίσει ο τόπος μια ταχύρρυθμη ανάπτυξη, για να προχωρή
σει σε μία έξοδο από την σημερινή κρίση με όλες τις επιπτώ
σεις που την παρακολουθούν. Αλλά σας είχαμε επίσης τονίσει 
ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει όχι μόνο οικονομικές, 
αλλά και πολιτικές διαστάσεις. Έχει σαν προϋπόθεση μία ατ
μόσφαιρα εμπιστοσύνης και βεβαίως την αρχή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Εκείνοι που μπορούν να συνεισφέρουν, θα συ
νεισφέρουν. εκείνοι που δεν μπορούν να συνεισφέρουν, δεν θα 
συνεισφέρουν οικονομικά, θα συνεισφέρουν με το μόχθο τους.
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Σας ερωτώ, κύρΙοι συνάδελφοι, όλους εσάς που με πολύ 
ευφορία δεχόσασταν και ψηφίζατε αυτά τα μέτρα τα οποία 
μπήκαν από το παράθυρο βέβαια με την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, δεν δείχτηκε ούτε προς το Σώμα ο αναγκαίος 
σεβασμός - εσείς όμως όλοι που με τόση ευφορία τότε χειρο
κροτούσατε τα μέτρα χυτά, γιατί πιστεύατε ότι στο τέρμα 
τους θα υπήρχε η πολυπόθητη σταθεροποίηση, τ ι θα μπορού
σατε σήμερα να πείτε; Τι θα μπορούσατε να πείτε και στον 
κρίσιμο χώρο αυτής της εμπιστοσύνης χωρίς την οποία δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει καμία προσπάθεια; Εμείς, αγα
πητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι της Κυβερνήσεως, 
δε θέλουμε να σκανδαλολογήσουμε επί των σκανδάλων. 
Θα θέλαμε όμως να πούμε ότι και αυτά ακόμη δεν είναι περι
πτώσεις κάποιων ατόμων που ανάγονται στην αρμοδιότητα 
της δικαιοσύνης.

Θα έπρεπε να σκεφθεί κανένας τις πολιτικές πλευρές του 
προβλήματος, και να δει ότι όταν η Κυβέρνηση απομακρύ
νεται από το Λαό, αγνοεί τους εργαζόμενους, κλίνεται στο 
εαυτό της με αυτάρκεια και αλαζονεία και δε βρίσκεται σε 
επικοινωνία με την κοινωνία. Τότε γεννιώνται αναπόφευκτα 
μέσα σ’ αυτό το κλίμα φαινόμενα αρνητικά μέχρις άκρως 
αρνητικά που τελικά καταστρέφουν το στοιχείο της εμπι
στοσύνης. Απέτυχε η πολιτική σας, κύριοι συνάδελφοι, και 
αυτό το πράγμα στο βαθμό που δε θέλατε να το αναγνωρί
σετε, γιατί θεωρούσατε ότι αποτελούσε απλώς μια αντιπολι
τευτική κριτική, αυτό το πράγμα επιβεβαιώθηκε με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. 
Θα μπορούσατε να αγνοήσετε όλες τις άλλες ενδείξεις, θα 
έπρεπε όμως επιτέλους να λάβετε το μήνυμα που ερχόταν 
από τις δημοτικές εκλογές. Η πολιτική σας ήταν τελείως 
αβάστακτη για τους εργαζόμενους. Η επιτυχία της «σταθε
ροποίησης» ήταν άκρως περιορισμένη. Και θα πρέπει να δει 
κανένας ότι και αυτή η άκρως περιορισμένη επιτυχία οφεί
λεται σε ένα κυρίως παράγοντα. Και αυτός ο παράγοντας 
ήταν η χαμηλή τιμή του πετρελαίου.

Τρίτον δεν υπήρξε αυτό το στοιχείο στο οποίο υποτίθεται 
ότι συμβάλλετε με την πολιτική της σταθεροποίησης, δεν 
υπήρξε αυτή η ανάπτυξη, δεν υπήρξε σχεδόν καμία ανά
πτυξη.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρουσίασε μια αύξηση 
της τάξεως του 0,6% μέσα στο 86.

Οι επενδύσεις, κύριοι συνάδελφοι, σημείωσαν μια πτώση 
από τις σημαντικότερες τα τελευταία χρόνια σε σταθερές 
τιμές. II συνολική μείωση των επενδύσεων είναι της τάξεως 
του μείον 5,5%, στο δημόσιο τομέα μείον 16,5% και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού μείον 10%. Αυτά είναι στοι
χεία από μια πρόχειρη ανάγνωση του προϋπολογισμού.

Γο μεγάλο ερώτημα πού βαδίζει αυτός ο Τόπος, πού βα
δίζει η οικονομία του. το μεγάλο ερώτημα αν είναι δυνατόν 
να νοηθεί σταθεροποίηση χωρίς ανάπτυξη, ερώτημα που το 
είχαμε θεσει από την αρχή απαντιέται σήμερα με τον πιο 
αρνητικό τρόπο. Και η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγή
σεις σ αυτό το Λαό, οφείλει να δώσει εξηγήσεις στις οικο
γένειες, οι οποίες καθημερινά στενάζουν κάτω από το βάρος 
μιας αφόρητης κατάστασης.

Και όλα αυτά σε μια στιγμή ακινησίας της οικονομίας, 
αποβιομηχάνισης στη θέση της εκβιομηχάνισης, και γενικό
τερης παράλυσης.

Και φοβούμαι ότι τώρα, ύστερα απ’ όσα εγνώσθηκαν 
με τα αναφερόμενα σκάνδαλα η παράλυση του δημοσίου ιδιαί
τερα τομέα θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις και η 
αποθαρρυνση του ιδιωτικού τομέα, θα είναι και αυτή εξίσου 
σημαντική.

1 στερα απ’ όλα αυτά οφείλετε να δώσετε την εξήγηση σ’ 
αυτόν το Λαό, γιατί αρνηθήκατε να ακούσετε και τη φωνή των 
εργαζομένων και τη φωνή που συνιστούσε μια άλλη πολι
τική και μπήκατε σε ένα δρόμο, ο οποίος οδηγεί και στην 
αποτελμάτωση και στη συρρίκνωση της οικονομίας μας και 
βεβαίως δεν οδηγεί σε καμία θετική προοπτική προς τα 
μπρος.

Κύριοι συνάδεφοι, απ’ αυτή τη θέση θα θέλαμε να μπορού
σαμε να επαινέσουμε θετικές προσπάθειες. Λεν είμαστε εμείς

που θρέφουμετη θεωρία, ό,τι όσο χειρότερα τόσο καλύτερα. 
Δεν την θρέψαμε ούτε όταν κυβερνούσε η συντηρητική Παρά
ταξη και κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι κάναμε 
μια κάθετη αντιπολίτευση, ότι κάναμε μια στείρα αντιπο
λίτευση, ή ότι θέλαμε να αποτύχει με κάθε τρόπο η πολιτική 
της. Κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Υπερασπί
ζαμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και βλέπαμε τα 
περιθώρια μέσα στα οποία θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν 
πολιτικές που να οδηγήσουν αυτόν τον Τόπο συνολικότερα 
προς τα μπρος.

Πολύ περισσότερο δε θα θέλαμε να επικρίνουμε με τόση 
δριμύτητα, με τόση αυστηρότητα, μια κυβέρνηση που το 
1981 είχε εμπνεύσει τόσες ελπίδες σε έναν κόσμο που την 
επίστεψε - εμείς δεν την πιστέψαμε, είναι άλλη ιστορία - 
σε έναν κόσμο που της έδωσε τόση εμπιστοσύνη.

Σήμερα χρωστάτε να λογοδοτήσετε πολύ περισσότερο, 
γιατί φοβάμαι πως με τους ίδιους πανηγυρικούς τόνους θα 
συνοδευθεί και αυτό που έγινε απόψε, η κατάθεση του προϋ
πολογισμού. Και με τους ίδιους πανηγυρικούς τόνους αντί 
να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται, με 
τους ίδιους πανηγυρικούς τόνους θα παίζουμε με τους αρι
θμούς. Και θα παίζουμε με έναν τρόπο που θυμίζει το αμίμητο 
του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν 
από τους πιο αμίμητους, από τους ανθρώπους δηλαδή που 
έλεγαν τα ωραιότερα πράγματα συμπυκνωμένα σε δύο λέξεις. 
Μερικοί από τους συναδέλφους μας διατηρούν αυτό το χάρι
σμα και στην Αίθουσα αυτή. Ελάχιστοι πλέον. Αλλά θυμάστε 
ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου μας έλεγε, ότι οι αριθμοί ευη- 
μερούν, αλλά ο Λαός υποφέρει, οι εργαζόμενοι υποφέρουν.

Και πάλι η Κυβέρνηση μπορεί να μας μιλήσει για την ευημε
ρία των αριθμών. Μπορεί θαυμάσια να σας πώ έναν από όλους 
τους αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν. Θα παρουσιασθεί 
π.χ. μια αύξηση μεγάλη των δαπανών για την υγεία και θα 
νομίσει κανένας ότι πραγματικά το ΕΣΥ προικοδοτείται τώρα 
με μεγάλα ποσά, για να μπορέσει να περπατήσει. Μην κάνετε 
το λάθος, κύριοι συνάδελφοι. Ας διαβάσουμε καλύτερα τον 
προϋπολογισμό που μόλις κατετέθη. Ματιές διαγώνιες έρ- 
ριξα και εγώ. Αλλά σ’ αυτή τη διόγκωση των δαπανούν της 
υγείας, υπάρχει η μεταφορά των τεράστιων ελλειμμάτων 
του ΙΚΑ. Ουσιαστικά οι πραγματικές δαπάνες για την υ 
γεία, κύριοι συνάδελφοι, συρρικνώνονται και αυτές. Αλλά 
είναι βέβαιο ότι θα παίξουμε, η Κυβέρνηση δηλ. θα παίξει 
με τους αριθμούς.

Κατά τούτο η πρόταση που σας εισάγουμε απόψε - και 
δε θέλω να σας κουράσω - έρχεται σε μια στιγμή πάρα πολύ 
επίκαιρη. Θα θέλαμε να θυμίσουμε τους πολιτικούς όρους. 
Δεν υπάρχει διέξοδος, χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων. 
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι τη στιγμή που η Κυβέρνηση 
επέλεγε το δρόμο της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους 
και την αφαίρεση αυτών των τεραστίων ποσών από τους 
μισθωτούς, την ίδια στιγμή προχωρούσε σε μια πολιτική που 
οδηγούσε σε μια βαθύτατη διάσπαση το συνδικαλιστικό κ ί
νημα. Γιατί η Κυβέρνηση ήθελε να έχει το συνδικαλιστικό 
κίνημα μοχλό στήριξης της δικής της πολιτικής. Και γ ι’ αυτό 
το λόγο ακριβούς επενέβη με έναν τρόπο που το διέσπασε. 
Της δημιούργησε πονοκεφάλους, η ενέργειά της αυτή. Ναι. 
Το αναγωρίζει σήμερα και η ίδια, ναί. Είμαι βέβαιος ότι στο 
εσώτερο των εγκαφαλικών της ελίκων θα βρίσκεται σήμερα η 
εκτίμηση του κατά πόσον η πολιτική που ακολουθήθηκε, όχι 
μόνο απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά απέναντι 
και στους εργαζομένους ήταν η ορθή. Είμαι βέβαιος, ότι θα 
υπάρχουν τέτοια ερωτήματα σε πολλούς από σας και σ’ εκεί
νους που κάθονται στα κυβερνητικά έδρανα.

Φοβούμαι πάρα πολύ ότι η Κυβέρνηση είναι δέσμια της 
πολιτικής της, που ακολουθήθηκε αυτά τα χρόνια.

Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, θα προτείναμε κάτι πάρα πολύ 
απλό. Να ψηφίσει η Αίθουσα απόψε αυτήν την πρόταση για  
την αποκατάσταση της ΑΤΑ.

Θα μας πει ο κ.Υπουργός, ότι προ βλέπεται κάποιες ελα
φρύνσεις φορολογικές. Και αυτό είναι ορθό.Αποτελεί όμως 
και αυτό, ένα μέρος των εισοδημάτων τα οποία αφαιρούνται 
Και αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες αφορούν
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κχτώταπα εισοδήματα, και αυτές αποδίδουν στους εργαζο
μένους ένα μέρος εκείνου το οποίο τους αφαιρούν. Συνεπώς 
δεν είναι η εξίσωση του τύπου που επιχειρεί η Κυβέρνηση 
να μας υποστηρίξει.

Εμείς σας προτείνουμε - και με αυτό τελειώνω - να 
ψηφίσει η Βουλή απόψε την πρόταση που κάνουμε και σαν 
πολιτικό μέτρο, που μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δε λέω 
στην αποκατάσταση, να ανοίξει το δρόμο, σε ένα είδος σχέσης 
- της πιο απόμακρης θέλετε; της πιο απόμακρης - κάποιας 
εμπιστοσύνης. Και από την άλλη μεριά να προχωρήσει, η 
Κυβέρνηση σε κείνα που ζητούνται από τα συνδικάτα. Δη
λαδή να αφήσει τα συνδικάτα να βρούν το δρόμο της δικής 
τους ενότητας, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα 
καινούργιο πραγματικά, αυθεντικά, δημοκρατικό, αντιπρο
σωπευτικό συνέδριο και να αδιαφορήσει η Κυβέρνηση, διότι 
δεν έχει κανένα δικαίωμα απολύτως να ενδιαφέρεται για το 
ποιες δυνάμεις θα είναι αυτές, που θα κερδίσουν την υποστή
ριξη των εργατών και των εργαζομένων.

Μίλησε κάποτε για ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό κι έφτασε 
στις μέρες της να έχει έναν από τους πιο κηδεμονευόμενους. 
Και θα έπρεπε η ίδιαπροχωρώντας σε μία έμπρακτη αναθεώ- 
ρηση μιας πολιτικής, που δεν οδηγεί πουθενά, κύριοι συνά
δελφοι - ούτε την παράταξη την κυβερνητική την οδηγεί 
πουθενά, ούτε αυτόν τον τόπο τον οδηγεί πουθενά - να ανα
ζητήσει τη συνάντηση με δικές της πρωτοβουλίες, με εκεί
νες τις δυνάμεις της εργασίας και της κουλτούρας, που είναι 
δυνατόν να συμβάλουν στην ανασύνταξη αυτού του τόπου. 
Και φυσικά το πρώτο, θα ήταν να στραφεί, προς τους εργα
ζόμενους και τα προβλήματα των χαμηλόμισθων και χαμηλο- 
συνταξ£ούχων δεν λέω με στοργή - αυτές είναι έννοιες, οι 
οποίες προ πολλού έχουν ξεχαστεί από την πολιτική - ορο
λογία - τουλάχιστον εγκαταλείποντας τη στάση της τέλειας 
ακηδείας για να μην πω κάποια φράση ακόμα βαρύτερη.

Για να μπορεί από κει και ύστερα και τα άλλα να τα ζητή
σει. τα άλλα στα οποία προσφέρονται οι εργαζόμενοι, και 
για την αύξηση της υλικής παραγωγής, και για την αύξηση 
τη παραγωγικότητας κ.λπ., προσπαθώντας ταυτόχρονα- 
να συνδυάσει τα μέτρα που είναι απαραίτητα, για να ξεπε- 
ραστεί η κρίση με μια πολιτική πραγματικά αναπτυξιακή 
που θα στραγγίζει όλες τις δυνατότητες, και υπάρχουν τερά
στιες δυνατότητες. Κατά ομολογίες που προέρχονται από 
κύκλους που βρίσκονται κοντά στη Κυβέρνηση, η παραοικο
νομία έχει φθάσει το 50% ένας τερατώδης αριθμός, που δεν 
ςέρω αν στην Ιταλία της μαφίας - δεν εννοώ στην επίσημη 
Ιταλία - αυτός ο αριθμός φτάνει σε τέτοια επίπεδα. Και φυσικά 
την ίδια στιγμή να δραστηριοποιήσει όλους τους μοχλούς, 
μέσα από τους οποίους η αναπτυξιακή διαδικασία μπορεί 
να προχωρήσει.

Λυπούμαστε, κύριοι συνάδελφοι, γιατί συνοδέψαμε τη 
εισήγηση για την εφαρμογή της ΑΤΑ μ’ αυτήν την έκκληση 
να ακουστεί στην Αίθουσα αυτήν, η φωνή τ«υν εκαντοντάδων- 
χιλιάδων ανθρώπων, που ζουν στα όρια της πενίας. Και θα έ
πρεπε να το θυμηθεί η ελληνική κοινωνία, ότι στην κρίση 
της εποχής μας ξαναφαίνονται τα φαινόμενα της πενίας και 
στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας ιδιαίτερα. Γιατί, ενώ 
σήμερα βρισκόμαστε στο επίπεδο περίπου του 8 με 10% της 
ανεργίας, εάν δεν φαίνεται η ανεργία,αυτό οφείλεται χάρη 
σε ενα κυρίως ελληνικό φαινόμενο, στο φαινόμενο της οικο
γένειας. που απορροφάει αυτή την ανεργία. Εάν το αγόρι μου 
ή το κορίτσι μου δεν έχει δουλειά ακόμα και σε ηλικία 35 
χρόνο ν̂, θα βρει στέγη στο πατρικό σπίτι, θα βρει ένα πιάτο 
φαί στο πατρικό σπίτι και θα βρει κι ένα χαρτζιλίκι στο 
πατρικό σπίτι. Όταν έρθει η ούρα ο πατέρας να μην έχει ερ
γασία, ή η δική του σύνταξη να περιοριστεί σε ελάχιστα όρια- 
τοτε θα δούμε το φαινόμενο της ανεργίας, πως ξαφνικά θα 
πηδήξει με τρομακτικές διαστάσεις.

Λυπούμαστε επίσης, που συνοδέψαμε την εισήγηση αυτή 
και με στοιχεία τόσο αρνητικά, όπως μας προσφέρονται από 
τα επίσημα δεδομένα.

γ Κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική της Κυβέρνησης απέτυχε' 
Ι ο κοστος της για τους εργαζόμενους, ήταν δυσβάσταχτο- 
I ο κόστος για τη συνολική πορεία της οικονομίας, κανείς 

δεν ξέρει πώς θα πληρωθεί. Εκείνο που σας ζητούμε, είναι 
να εγκαταλείψετε αυτή τη πολιτική και σαν πρώτη ένδειξη 
σας ζητούμε να ψηφίσουμε απόψε ομόφωνα την πρόταση για 
την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.

ΓΓΡΟΕΔΡΕΓΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο συνάδελφος 
κ. Μαρινίδης έχει το λόγο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
το περιεχόμενο της πρότασης νόμου και ο τρόπος, με τον 
οποίο το ανέπτυξε ο συνάδελφος κ.Κύρκος, δεν μπορεί να 
αφήσει αδιάφορο τον ακροατή, τον πολίτη, μα πιο πολύ μια 
κυβέρνηση, που στο στόχαστρό της έχει πάντα τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου του λαού και ειδικότερα των ασθενέ
στερων κοινωνικών ομάδων.

Το ενδιαφέρον της ειδικότερα για τις ασθενέστερες κοινω
νικές ομάδες η Κυβέρνηση το έκανε πράξη από τις πρώτες 
μέρες που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Χώρας. Και έγινε 
πράξη από την πρώτη στιγμή με την αύξηση του ημερομι
σθίου του ανειδίκευτου εργάτη πάνω από το 50% την κατα
βολή διορθωτικού ποσού στο μισθοσυντήρητο, την ανακού
φιση των συνταξιούχων και την καθιέρωση της Αυτόματης 
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής,

Τις αυξήσεις αυτές ακολούθησαν μια σειρά έμμεσων κοινω
νικών παροχών που συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των 
όρων ζωής όλων εκείνων που η οικονομική τους θέση είχε 
οδηγηθεί σε αδιέξοδο τα προηγούμενα χρόνια.

Θα ήταν πολύ ευτυχής η Κυβέρνηση αν ήταν σε θέση αυτήν 
την πολιτική να τη συνεχίσει ανεμπόδιστα. Δυστυχώς, όμως, 
μια τέτοια πολιτική δεν εξαρτάται μόνο από την καλή θέληση. 
Είναι συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της οικονομίας 
και η δική μας οικονι μία δεν έχει αυτήν την άνεση, αυτήν την 
πολυτέλεια, το γνωρίζουμε όλοι μας. Αντίθετα παρουσιάζει 
μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία είναι γνωστά 
σε όλους μας που την εξαναγκάζουν να παραμένει στα όρια 
μιας ανοικτής οικονομίας με όλα τα συνεπακόλουθα.

Αυτά τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και 
μια σειρά άλλονν εξωγενών προβλημάτων πυροδότησαν το 
ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και σηματοδότησαν μια 
σχετική πορεία στον πληθωρισμό.

Για την αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των προβλημάτων 
η Κυβέρνηση πήρε μια σειρά από μέτρα τον περασμένο 
Οκτώβρη για σταθεροποίηση της οικονομίας. Τουτόχρονα, 
όμως, έθετε και ορισμένες στόχους οι οποίοι μπορούσαν 
στην περίοδο εκείνη να χαρακτηρισθούν πολύ φιλόδοξοι.

Σήμερα ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του σταθερο
ποιητικού προγράμματος μπορούν να χαρακτηρισθούν ικα
νοποιητικά τα αποτελέσματα γιατί και ο πληθωρισμός 
και τα ελλείμματα έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο δείκτης 
τιμών καταναλωτή δεν θα υπερβεί σημαντικά το στόχο 
που τέθηκε το 16%.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα ξεπεράσει ελαφρά 
το στόχο του 1,7 δις δολάρια. Το έλλειμμα του δημοσίου 
τομέα θα συγκρατηθεί περισσότερο από 4 μονάδες, όπως 
στην αρχή είχε προβλεφθεί.

Τα παραπάνω όμως μεγέθη έχουν επηρεασθει απο διά
φορους παράγοντες με ευνοϊκές και με δυσμενείς ειππτωσεις.

Η μείωση της τιμής του πετρελαίου πράγματι επέφερε 
μια ανακούφιση στο ζήτημα του ισοζυγίου εςωτερικων 
πληρωμών. Η υποτίμηση της δραχμής, το απρόβλεπτο 
ατύχημα στο Τσερνομπίλ, τα γεγονότα στη Λιβύη, η 
μείωση του τουρισμού, κυρίως από τις χώρες της Αμερικής, 
επέφεραν άλλα θετικά και άλλα αρνητικά.

Εάν αυτό, κύριοι συνάδελφοι, δεν το αναγνωρίζουμε, 
σημαίνει ότι δεν κατοικούμε στη χο>ρα αυτή, σ αυτόν 
τον πλανήτη.
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η Κυβέρνηση, έχει " να 'αντιμετωπίσει' μόνο" τα -προβλήματα 
tojv χαμηλόμισθων, ή αυτών που παίρνουν χαμηλό μερο
κάματο, είναι σαν να αγνοείτε μία άλλη κοινωνική ομάδα 
νέων παιδιών, επιστημόνων, που δυστυχώς εξακολουθούν 
να παραμένουν χωρίς δουλειά.

Το πρόβλημα μιας κοινωνίας και βέβαια είναι η βελτίωση 
του βιαστικού επιπέδου. Δεν κατανοούμε, όμως, πως είναι 
δυνατό να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής του άνεργου με τον 
τρόπο, έστω της νομοθετικής ρύθμισης της ΑΤΑ, που με 
την πρόταση νόμου τη δική σας προτείνεται. Τι δηλαδή 
θα ωφεληθεί αυτός που έχει δουλειά, όταν το μεροκάματο 
αυξηθεί πολλαπλά;

Δυστυχώς, η οικονομία δεν υπακούει σε παραγγέλματα. 
Αν ήταν έτσι, τότε η πρότασή σας θα μπορούσε να χαρα- 
κτηρισθεί διστακτική, φειδωλή, τσιγγούνικη. Η οικονομία 
έχει τους δικούς της νόμους και τις δικές της αρχές, που 
συνέχεια μεταβάλλονται ανάλογα με το τοπικό, ή γενικό 
κλίμα, που επικρατεί, ανάλογα με τις συνθήκες.

Το πετρέλαιο π.χ. επηρέασε θετικά το ισοζύγιο εξω
τερικών πληρωμών. Αν και δεν παράγεται στη Χώρα μας, 
παράγεται σε άλλες χώρες -  η χώρα μας το χρησιμοποιεί.

Μπορεί το ατύχημα του Τσερνομπίλ να συνέβη σε μία 
μακρυνή χώρα, χωρίς τη θέλησή της. Επηρεάστηκε όμως 
η δική μας οικονομία και φυσικά αυτό δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθεί.

Αυτά είναι στοιχεία, τα οποία, αν θέλει ένας να σταθεί 
με σοβαρότητα απέναντι στα προβλήματα, τα οποία αντι
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι, δεν δικαιούται να τα παρα- 
βλέψει. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, που κατέθεσε η 
Κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβρη είναι διάρκειας 2 ετών. 
Τα αποτελέσματα του προύτου χρόνου, όπως ήδη ανέφερα, 
είναι μέχρι στιγμής αρκετά ικανοποιητικά. Στο χέρι όλο̂ ν 
μας είναι, κύριοι συνάδελφοι, του Λαού, των κοινωνικών 
δυνάμεων, να βοηθήσουμε με τον τρόπο που μπορεί ο κα
θένας, να συμβάλουμε ώστε και το δεύτερο χρόνο να 
συμβεί το ίδιο.

Δεν νομίζουμε ότι για το χατήρι του σήμερα που ήδη 
πέρασε - προχωράμε στα μεσάσυκτα - πρέπει να θυσιά
σουμε το αύριο στο μέλλον.

Η Κυβέρνηση με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον 
παρακολουθεί την εξέλιξη της οικονομίας. Και όπως είναι 
ευαίσθητη, από μόνη της θα προβεί στην ικανοποίηση 
αιτημάτων, τη στιγμή που θα είναι σε θέση να ανταπο- 
κριθεί.

I1'.’ αυτό, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ
τείνω στην εθνική αντιπροσωπεία την απόρριψη της πρό
τασης νόμου, που συζητούμε σήμερα.

11 ΡΟΕΔΡΚΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Η κ. Δαμανάκη 
έχει το λόγο.

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ. Κύριοι βουλευτές το ΚΚΕ υπο
στηρίζει την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο συνάδελφος 
κ. Κύρκος για την καθιέρωση της ΑΤΑ.

Έχουμε, κύριοι βουλευτές, ορισμένες παρατηρήσεις πραγ
ματικά δευτερεύουσες που θα μπορούσαμε να τις συζητή
σουμε αν γίνει συζήτηση στα άρθρα. Δεν θέλω να σταθώ 
απο την αρχή σ' αυτές, θέλω κυρίως να σταθώ από την αρχή 
στην βασική πολιτική πρόταση που γίνεται αυτή τη στιγμή 
και πάνω στην οποία πρέπει να γίνει συζήτηση στην εθνική 
αντιπροσωπεία. Η βασική πολιτική πρόταση είναι αν σή
μερα η εθνική αντιπροσωπεία αποφασίσει να δεχθεί για 
τους εργαζομένους την ΑΤΑ που είναι ένα ελάχιστο μέτρο 
άμυνάς, αμυντικό μέτρο του εισοδήματος-των εργαζομένων 
απέναντι στην οικονομική κρίση που συνεχίζεται και παρα- 
τεινεται. Η καθιέρωση γνήσιας ΑΤΑ είναι ένα από τα πιο 
βασικά αιτήματα της εργατικής τάξης. Και θα έλεγα ότι 
δεν πρόκειται για απαίτηση και μάλιστα υπερβολική όπως 
εγινε προσπάθεια να χαρακτηρισθεί από τον εισηγητή της 
Πλειοψηφίας, αλλά πρόκειται για ένα στοιχειώδες αναφαί

ρετο· δικαίωμα για-το οποίο .-οι-εργαζόμενοι .α«Αςάς διεκδι- 
κούν να μην-πληρώνουν αυτοί -πάντα -όπως, γίνεται σ'-αυτόν 
τον τόπο, όπως-γινόταν χρόνια ολόκληρα και όπως γίνεται 
και τώρα τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης.

Θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα δύο σημεία. Πρώτα- 
πρώτα υπάρχει ανάγκη νομοθετικής κατοχύρωσης της γνή
σιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Και αυτό γιατί η Κ υ
βέρνηση με την πολιτική πού ακολούθησε τα τελευταία 
χρόνια ουσιαστικά έχει εξαφανίσει την ΑΤΑ. Με την πολι
τική επίσης που ακολουθεί στο θέμα των συλλογικών συμβά
σεων εργασίας, ουσιαστικά δεν δίνει το δικαίωμα στην 
εργατική τάξη να διαπραγματευθεί όπως χρειάζεται τους 
όρους αμοιβής της δικής της εργατικής δύναμης. Κάτω απ' 
αυτές τις συνθήκες η νομοθετική κατοχύρωση της ΑΤΑ 
αποκτά πραγματικά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ενώ ένα δεύτερο σημείο που θέλω από την αρχή να υπο
γραμμίσω είναι, ότι η ΑΤΑ πρέπει να είναι γνήσια. Και 
αυτό το λέω, γιατί κατά καιρούς και η Κυβέρνηση και άλλες 
πολιτικές δυνάμεις, έχουν κάνει διάφορες προσπάθειες να 
παρουσιάσουν κάποια εισοδηματική τους πολιτική σαν 
ΑΤΑ. Ινδώ ακόμα και η Κυβέρνηση ακόμα και μετά τα 
λεγάμενα σταθεροποιητικά μέτρα που εξάγγειλε πέρισυ. 
ουσιαστικά εξακολουθούσε να μιλά για ΑΤΑ και απλή διόρ
θωσή της, όταν είναι βέβαια ολοφάνερο ότι ουσιαστικά 
έχει εξαφανισθεί η ΑΤΑ.

Θα ήθελα λοιπόν από την άποψη αυτή να υπογραμμίσω 
2-3 σημεία. Όταν λέμε γνήσια ΑΤΑ, πρέπει να τονίσουμε 
ότι πρέπει να δίνεται αυτή, στο σύνολο των αποδοχών των 
εργαζομένων. Αυτό είναι ένα προύτο βασικό αίτημα, το 
οποίο πρέπει να υπογραμμισθεί, διότι ακριβώς δεν 
ισχύει σήμερα σε καμία περίπτωση. Είναι γνωστή η 
Κυβερνητική πρακτική και η γενικότερη αντίληψη που 
υπάρχει όταν αφορά την εισοδηματική πολιτική της Κυβέ
ρνησης για τον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι αυξήσεις 
στα επιδόματα, για τον τρόπο, με τον οποίο συνυπολογί
ζεται ή δεν συνυπολογίζεται κατά περίπτωση ένα μέρος 
της ΑΤΑ που ενσωματώνεται για να υπολογισθούν π.χ. 
τα επιδόματα του επόμενου χρόνου. Η λύση είναι μία και 
πρέπει να είναι καθαρή η ΑΤΑ πρέπει να δίνεται στο σύνολο 
τιυν αποδοχών.

Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε 
και αναπροσαρμογή των κλιμακίων της ΑΤΑ. Σήμερα πλή
ρη τιμαριθμική αναπροσαρμογή παίρνει ένα ελάχιστο μέρος 
των εργαζομένων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος παίρνει τη 
μισή ή και λιγότερο ή και καθόλου της ΑΤΑ. Η πρόταση 
που υπάρχει στην πρόταση νόμου που έχουμε, του καθορι
σμού των 90.000 σαν ορίου για να δίνεται ολόκληρη η ΑΤΑ 
είναι λογική με βάση κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν 
να δικαιολογήσουν ένα επίπεδο φτώχιας για μια εργατική 
οικογένεια. Λέω ότι είναι κατ' αρχή λογική, γιατί πραγμα
τικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε υπεύθυνα γ ι’ αυτά τα θέ
ματα, γιατί και δεν υπάρχουν τα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας που έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και γιατί τα  
Γπουργεία τον τελευταίο καιρό, αντί να δίνουν στοιχεία 
για την Κυβέρνηση του ΓΙΑΣΟΚ, λιγοστεύουν τα στοι
χεία που είναι στη διάθεσή μας.

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ενώ έδινε παλιότερα 
κάποια στοιχεία για το όριο διαβίωσης μιας τετραμελούς 
εργατικής οικογένειας, σήμερα δεν δίνει αυτά τα στοιχεία, 
ώστε να κάνει κανείς πιο συγκεκριμένα κριτική. Και ακο
λουθεί, φαίνεται, η κυβέρνηση αυτή την τακτική της από
κρυψης του προβλήματος, λες και αυτή η τακτική είναι 
ικανή να εξαφανίσει το πρόβλημα.

Πέρα από αυτό, υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα, ότι η 
ΑΤΑ πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα που 
δίνεται. Δηλαδή αν δίνεται ,ανά τετράμηνο, να καλύπτει όλο 
το τετράμηνο, και όχι μόνο τη διαφορά του τιμαρίθμου 
στην αρχή και στο τέλος αυτού του τετραμήνου.
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Κ<η' βέβαια, υπάρχει πέρα από αυτά το. πολύ σοβαρό 
πρόβλημα του γνήσιου τιμάριθμου. Σήμερα δεν είναι γνή 
σιος ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δεν απηχεί δηλαδή πραγ
ματικά τις ανάγκες των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 
Βέβαια ξέρουμε ότι αυτός ο δείκτης που ισχύει, θα ισχυρι- 
σθεί η Κυβέρνηση ότι έχει φτιαχτεί με συμμετοχή του 
εκπροσώπου της ΓΣΕΕ. Ωστόσο, εμείς επιμένουμε να γ ί
νουν δεκτές οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τη μεριά 
της ΓΣΕΕ, και που τελικά δεν έγιναν δεκτές, για να δια
μορφωθεί ένας πραγματικά γνήσιος δείκτης τιμών κατα
ναλωτή.

Εκτός από αυτά, ένα σημείο που, επίσης, ιδιαίτερα ήθελα 
να υπογραμμίσω, είναι ότι με την αποδοχή μιας πρότασης 
για χορήγηση ΑΤΑ από τώρα και στο εξής, δε θα πρέπει 
να λησμονηθούν οι απώλειες των παρελθόντων ετών, οι 
απώλειες στο εισόδημα της εργατικής τάξης, που οπωσδή
ποτε είναι σημαντικές και πρέπει να παρθεί κάποια μέριμνα, 
ούστε να ξεκινήσει η ΑΤΑ από κάποιο λογικό σημείο.

Όλα αυτά βέβαια θα ήταν πολύ καλύτερα, δηλαδή αυτά 
τα προβλήματα θα είχαν λυθεί με πολύ καλύτερο τρόπο, 
αν αυτήν τη στιγμή ήταν ομαλά τα πράγματα στο συνδικα
λιστικό κίνημα, αν δεν υπήρχε αυτή η νόθα κατάσταση στη 
ΓΣΕΕ, αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι δυσκολίες, που πραγμα
τικά χρησιμοποιούνται από τη μεριά της κυβέρνησης για 
να φρεναριστούν οι διεκδικήσεις της εργατικής τάξης, απέ
ναντι σε ορισμένα τέτοια στοιχειώδη και βασικά αιτήματα.

Κύριοι βουλευτές, η Κυβέρνηση δυστυχώς δεν βαδίζει 
σ' αυτή τη λογική. Αντίθετα, η λογική της είναι η λογική 
που την έχουμε ακούσει πολλές φορές και εδώ στη Βουλή από 
τον παριστάμενο κ. Υπουργό της Εθνικής Οικονομίας. Είναι 
η λογική που πραγματικά αποκρυσταλώθηκε πολύ χαρα
κτηριστικά και στα κυβερνητικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν 
πέρισυ με τον τίτλο «σταθεροποιητικό πρόγραμμα ανάπτυ
ξης». Θα ήθελα να πω ότι ούτε πρόγραμμα είναι -για ανά
πτυξη δεν μπορεί κανείς να κάνει λόγο, γιατί αυτό επιβε
βαιώνεται και από το φετινό προϋπολογισμό- και σταθε
ροποιητικό αμφιβάλλω αν είναι. Σταθεροποιητικό είναι βέβαια 
με την έννοια ότι σταθεροποιεί και βαθαίνει την κρίση που 
υπάρχει.

Με αυτήν την έννοια, είναι σταθεροποιητικό.
Ξέρουμε βέβαια, και το ακούσαμε αυτό και από τον 

εισηγητή της πλειοψηφίας, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
δεχθεί την ΑΤΑ, επειδή η σημερινή συγκυρία της οικονο
μίας δεν είναι τέτοια, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν, όχι 
να πάρουν κάτι πάρα πάνω, κύριοι βουλευτές -θα έπρεπε 
και αυτό να διεκδικούν βέβαια- αλλά να διατηρήσουν απλά 
το εισόδημά τους.

Κύριοι βουλευτές, αυτή η λογική είναι η λογική που εξα
κολουθεί να ρίχνει -και ορισμένες φορές αυτό λέγεται κα
θαρά, όπως λέχθηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας- 
μονόπλευρα τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους. Είναι 
πολιτική μονόπλευρης λιτότητας και αυτό είναι αναμφισβή
τητο.

Οι εργαζόμενοι, με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, 
έχασαν ένα πολύ μεγάλο μέρος από το εισόδημά τους και 
για ορισμένα λαϊκά στρώματα, για ορισμένες εισοδημα
τικές καταστάσεις, η απώλεια είναι πραγματικά τρομα
κτική, κύριοι βουλευτές. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, 
ότι ένας εργάτη: που αμείβεται με το κατώτερο μεροκά
ματο, μέσα στο 1986 έχασε από την εφαρμογή της εισοδη
ματικής πολιτικής της κυβέρνησης 101.881 δραχμές, από 
τις οποίες τις 73.681 από τη λεγάμενη τροποποίηση, δηλαδή 
την εξαφάνιση της ΑΤΑ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, 
είναι το 17,5 %του συνόλου των αποδοχών του. Για μια 
εργατική οικογένεια, που είναι κοντά ή κάτω από το όριο 
φτώχειας, αυτές οι απώλειες είναι απώλειες τρομακτικές, 
που δημιουργούν πρόβλημα επιβίωσης.

Ο κατώτερος μισθός αντίστοιχα, χάνει 91.057 δραχμές 
από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής και 65.910 
δραχμές από τη λεγόμενη τροποποίηση της ΑΤΑ. Πρό

κειται,. δηλαδή., για απώλειες σημαντικές, που επιβαρύνουν 
συνολικά τους εργαζόμενους με ένα πολύ μεγάλο νούμερο, 
γύρω στα 300 δισ. δραχμές.

Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι πρόκειται για εφαρμογή 
πολιτικής μονόπλευρης λιτότητας. Γιατί αυτά τα κέρδη 
-ας το πούμε έτσι- πάνε στις τσέπες των εργοδοτών. Όσα 
και να αφαιρέσει κανείς για το δημόσιο τομέα, δηλαδή 
ακόμη και αν από τα 300 δισ. που είναι οι απώλειες των 

εργαζομένων αφαιρεθεί ένα μεγάλο μέρος που αναφέρεται 
στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα, παρ' όλα αυτά, 
αυτό που μένει και που είναι οπωσδήποτε πάνω από 200 
δισ., πάει στις τσέπες των εργοδοτών.

Γι' αυτό λέμε ότι αυτή ουσιαστικά η πολιτική που εφαρ
μόζει η Κυβέρνηση, είναι πολιτική μονόπλευρης λιτότητας. 
Και μη μας πει ο κ. Υπουργός ότι πλήρωσαν και οι εργοδό
τες την έκτακτη εισφορά. Γιατί ξέρουμε από τα ίδια τα 
στοιχεία του Λογιστηρίου ότι το ποσό ήταν αστείο μπροστά 
σ' αυτό το νούμερο που σας λέω.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πληρώνουν και συνολικά με τα 
υπόλοιπα μέτρα της Κυβέρνησης. Γιατί το ίδιο διάστημα 
που είχαμε αυτές τις τεράστιες απώλειες- επειδή δεν εφαρ
μόζεται γνήσια ΑΤΑ και επειδή υπάρχει αυτή η πολιτική 
της Κυβέρνησης με το πάγωμα των μισθών και των μερο
κάματων- το ίδιο διάστημα είχαμε τρομακτικές αυξήσεις στα 
βασικά είδη διατροφής. Μπορώ να καταθέσω ένα πίνακα 
που δείχνει ότι οι αυξήσεις ήταν από 50%  - 100% , όπως 
στο γάλα, στο αλεύρι, στο ψωμί, σε τέτοια βασικά είδη 
διατροφής. Είχαμε ανατιμήσεις των λογαριασμών Κοινής 
Ωφέλειας 15% , 20%  και συνολικά, αν το δει κανείς σε 
όλο το χρόνο, φθάνει και 30%  και 40% .

Όλα αυτά δημιουργούν μία κατάσταση αφόρητη για 
τους εργαζόμενους.

Ακούστηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας -και ανα- 
φέρεται συχνά από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- ότι αυτή 
η πολιτική είναι αναπόφευκτη, ότι δεν υπάρχουν λεφτά 
να μοιρασθούν, ότι δεν υπάρχει η περίφημη «τούρτα» για 
να μοιρασθεί και ότι πρέπει να φτιαχτεί αυτή η «τούρτα» 
για να μοιρασθεί και στους εργαζόμενους.

Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω 
-και θα ήθελα εδώ να μας σχολιάσει ο κ. Υπουργός της 
Εθνικής Οικονομίας- πώς υποστηρίζονται αυτά, ότι δεν 
υπάρχουν λεφτά, ότι δεν υπάρχει τίποτε περίπου στην 
Ελλάδα για να δοθεί στους εργαζόμενους, και την ίδια 
στιγμή, από στοιχεία που δίνει το ίδιο το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο, οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό 
αυξάνονται. Πώς εξηγείται αυτό ; Πώς εξηγείται ότι οι 
καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό έχουν φθάσει μέσα 
στο 1985 σε 5,2 δισ. δολάρια ; Και έχουν μία αυξητική 
τάση στα χρόνια που κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ.

Τα λέω όλα αυτά, για να πω ότι δεν είναι σωστή η αντί- 
ληψη γενικά ότι η κρίση είναι για όλους και ότι η πολιτική 
αυτή είναι μονόδρομος και ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και 
ότι όλοι πληρώνουν για τα βάρη της κρίσης.

II οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης φορτώνει τα 
βάρη της κρίσης αποκλειστικά και μονόπλευρα στους εργα
ζόμενους. Και αυτό ακριβώς είναι το βασικό σημείο για το 
οποίο το ΚΚΕ είναι αντίθετο.

Η νομοθετική κατοχύρωση μιας γνήσιας ΑΤΑ, είναι 
ένα ελάχιστο ουσιώδες δικαίωμα άμυνας του εισοδήματος 
των εργαζομένων. Δεν είναι καν διεκδίκηση αυξήσεων, ή 
παραπέρα συμμετοχής σε οποιαδήποτε αύξηση του εθνικού 
προϊόντος.

Για όλα αυτά, κύριοι βουλευτές, υπάρχει η δικαιολογία 
ότι τα μέτρα είναι προσωρινά, ότι θα ξεπερασθεί η κρίση 
και θα έχουμε ανάπτυξη, ότι απλώς λαμβάνονται κάποια 
μέτρα για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και άλλα σχε
τικά.
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Όταν όμως ακούγονται αυτά, κύριοι βουλευτές, το ερώ
τημα είναι :

Πετυχαίνει η πολιτική της Κυβέρνησης, έστω γι' αυτούς 
τους στόχους που έχουν τεθεί ; Δυστυχώς η απάντηση σ’ 
αυτό το ερώτημα είναι αρνητική.

Ο κ. εισηγητής της πλειοψηφίας είπε ότι υπήρχε κάποια 
θετική βελτίωση στο ισοζύγιο πληρωμών, λόγω των τιμών 
του πετρελαίου. Δεν ήταν απλώς κάποια θετική βελτίωση 
στο ισοζύγιο πληρωμών.

Η ίδια η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
λέει ότι το 70%  των επιτυχιών της εξοικονόμησης στο 
εσοζύγιο πληρωμών, ήταν από το πετρέλαιο. Δεν υπήρχε 
απλώς κάποια ελάφρυνση. Μπορεί κανείς να ισχυρισθεί, 
χωρίς να πέφτει έξω, ότι αν δεν υπήρχε και το πετρέλαιο, 
τα ελλείμματα και οι δυσκολίες θα ήταν τρομακτικές. Αλλά 
καλύτερη απόδειξη, κατά τη γνώμη μας, γιατί δεν πέτυχε 
η πολιτική της Κυβέρνησης, είναι τα τελευταία μέτρα που 
πάρθηκαν για το πάγωμα των τιμών. Και μπορεί η δι
καιολογία να είναι ότι το πάγωμα των τιμών γίνεται εκεί 
-υπάρχει μία βάση σ' αυτό για να αποφευχθεί η κερδοσκο
πία λόγω της εφαρμογής του ΦΠΑ- αλλά είναι αναμφισβή
τητο ότι γίνεται και για να συγκρατηθεί ο τιμάριθμος σε 
κάποια επίπεδα που η Κυβέρνηση θέλει για να μαγειρευθεί 
ταχυδακτυλουργικά η ΑΤΑ που θα δοθεί, ώστε να μην 
είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι και να καταλήξει όλη 
αυτή η ιστορία σε βάρος των εργαζομένων.

Η Κυβέρνηση, βέβαια, επιμένει να λέει ότι αυτή η πολι
τική, που είναι πολιτική αντεργατική, είναι πολιτική που 
αποφασίζεται ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση και ότι είναι 
μυθεύματα αυτά που λέμε εμείς, ότι είναι πολιτική που επι
βάλλεται από την ΕΟΚ και το Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο. Είναι μία συζήτηση που την έχουμε κάνει εδώ με 
τον κ. Υπουργό, ιδιαίτερα μετά από τη χορήγηση του περί
φημου δανείου από την ΕΟΚ προς Κυβέρνηση.

Δεν ξέρω αν ο κ. Υπουργός θα επιμείνει και σήμερα 
στον ισχυρισμό αυτό. Το λέω γιατί από τότε έχουνε δει 
το φως της δημοσιήτητας πάρα πολλά στοιχεία που πεί
θουν για το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή για το ότι ουσιαστικά 
η πολιτική αυτή γίνεται κατ' εντολή των διεθνών αυτών 
οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της 
ΕΟΚ. Και οι πρόσφατες εκθέσεις αυτών των οργανισμών 
που δημοσιεύτηκαν κινούνται σ' αυτό το πνεύμα. Παρα
δείγματος χάριν η έκθεση της ΕΟΚ αναφερόμενη στα ελλείμ
ματα του δημοσίου τομέα και τις δανειακές του ανάγκες 
σε ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος λέει ότι 
θα σημειωθεί βελτίωση κατά 4 μονάδες, σύμφωνα με την 
απόφαση του συμβουλίου που χορήγησε το δάνειο. Αντί
στοιχες εκφράσεις υπάρχουν και στην έκθεση του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου που δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν 
δείχνει μεν πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να ενημερώσει 
την Ελληνική Ηουλή πριν παγώσει π.χ. τις τιμές και το 
κάνει με πράξη Νομοθετικού περιεχομένου ερήμην της Βου
λής ενώ δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία προς αυτούς τους 
οργανισμούς τους οποίους ενημερώνει, συμβουλεύεται και 
εκτελει τις αποφάσεις τους. Γράφτηκε στις εφημερίδες ότι 
η επιτροπή τη; ΕΟΚ ήταν α'τόλυτα ενήμερη για την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου που πάγωνε τις τιμές που είχε δώ
σει την έγκρισή της.

Ηθελα να σημειώσω ότι αυτή η πολιτική της μη εφαρμο- 
γης της ΑΤΑ και γενικότερα των μέτρων που θίγουν τους 
εργαζόμενους έχει δυστυχώς και τη σύμφωνη γνώμη της 
Νέας Δημοκρατίας και της ΔΗΑΝΑ. Και ήθελα να ακούσω 
με ενδιαφέρον τις απόψεις των κομμάτων αυτών στο συγκε
κριμένο θέμα. Σε διάφορα συνέδρια ακούω τους εκπροσώ
πους της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετούνται υπέρ της 
καθιέρωσης της ΑΤΑ και θα ήθελα λοιπόν να δω πως συν
δυάζεται αυτό με το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε 
στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 16.3.86 ότι τα μέτρα που πήρε 
η Κυβέρνηση τα οικονομικά ήταν αναγκαία και ίσως είναι 
και λίγα. Όπως ο κ. Στεφανόπουλος λέει ότι «χαίρω διότι
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οι αντιλήψεις μας γίνονται τώρα αποδεκτές και από την 
κυβέρνηση», στη δήλωσή του με τους πολιτικούς συντάκτες 
στις 6.2.86. Φαίνεται δηλαδή εδώ ότι η κυβέρνηση ουσια
στικά με τη συναίνεση της συντηρητικής μερίδος του πο
λιτικού κόσμου προχωρεί στην εφαρμογή αυτής της πολι
τικής.

Κύριοι Βουλευτές, το μόνο που έχω να πω είναι ότι 
απέναντι σ' αυτή την πολιτική υπάρχει αναμφισβήτητα αντί
δραση των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση βέβαια ισχυρίζεται ότι η πολιτική της 
είναι αποδεκτή από το λαό και ότι είναι αποτελέσματα 
της αντιπολιτευτικής μας διάθεσης τα επιχειρήματα τα  
οποία ακούγονται εδώ. Όμως τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι εργαζόμενοι δεν δέχονται αυτή την εισοδηματική πο
λιτική. Τα ίδια τα στοιχεία για τις απεργίες, αυτά που 
μισοδίνει και μισοκρύβει το Υπουργείο Εργασίας δείχνουν 
ότι οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την πολιτική της κυ
βέρνησης για τα οικονομικά μέτρα, έχουν συγκεκριμένες 
οικονομικές διεκδικήσεις δεν εντάσσονται σε κάποια παρά
λογη και ανεύθυνη λογική, όπως προσπάθησε να πει εδώ 
ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αλλά εντάσσονται στη λογι
κή που ζητά τουλάχιστον να μην πληρώνουν τα βάρη της 
κρίσης και να έχουν και αυτοί ένα μερίδιο σε ό,τι παράγεται 
σε αυτή τη χώρα.

Κύριοι Βουλευτές, το ΚΚΕ πιστεύει ότι σήμερα η Εθνι
κή Αντιπροσωπεία πρέπει να επιμείνει σε αυτό το βασικό 
ερώτημα, δηλαδή αν η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να 
φορτώνει τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους. Η πρό
ταση για την καθιέρωση της ΑΤΑ είναι πραγματικά ένα 
ελάχιστο μέτρο άμυνας του εισοδήματος των εργαζομένων 
απέναντι στην εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής γι' αυτό 
και την ψηφίζουμε. Πιστεύουμε ότι και η κυβέρνηση πρέπει 
να δεχτεί τέτοια μέτρα που στο κάτω-κάτω δεν είναι ούτε 
υπερβολικά, ούτε επαναστατικά, αλλά απλώς διασφαλίζουν 
κάπως το εισόδημα των εργαζομένων μέσα στις συνθήκες 
οικονομικής κρίσης, που είτε το θέλει, είτε όχι, η Κυβέρνηση 
συνεχίζει και οξύνεται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης. Συνεχίζεται η 
συζήτηση επί της προτάσεως νόμου και το λόγο έχει ο 
συνάδελφος κ. Δρεττάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Η Νέα Δημοκρατία δε 
θα μιλήσει, κύριε Πρόεδρε ;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Το Προε
δρείο ρωτάτε γι' αυτό ; Αναμείνατε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Θα μιλήσει. 
Περιμένετε κύριε Κάππο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Αυτό λέω, 
να αναμένει.

Ορίστε, κύριε Δρεττάκη.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ. Κυρίες και κύριοι συνά

δελφοι, η πρόταση νόμου του Προέδρου του ΚΚΕ εσ. που 
συζητάμε σήμερα, έρχεται σε μία πάρα-πολύ σημαντική 
μέρα, τη μέρα της κατάθεσης του νέου προϋπολογισμού. 
Η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική 'Εκ
θεση, κατατέθηκε με αφορμή τα μέτρα τα οποία άρχισε να 
εξαγγέλει η Κυβέρνηση στις 11 Οκτωβρίου του ’85. Ήταν 
το περίφημο «σταθεροποιητικό πρόγραμμα», το οποίο η 
Κυβέρνηση δεν το έφερε στη Βουλή, ενώ η Βουλή λειτουρ
γούσε -τα έχουμε ξαναπεί αυτά- και η αγορήτρια του ΚΚΕ 
υπενθύμισε ότι αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 
ενσωμάτωναν μέτρα, τα οποία η Κυβέρνηση είχε συμφωνή
σει με την ΕΟΚ.

Ο κ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, είχε πει σε άλλες 
συζητήσεις εδώ, ότι μόνη της η Κυβέρνηση τα αποφάσισε. 
Έχω καταθέσει έγγραφα που αποδείχνουν το ακριβώς αντί
θετο, ότι, δηλαδή, υπήρχαν όροι για να δοθεί το δάνειο και 
οι όροι αυτοί ελέγχεται αν πράγματι τηρούνται σήμερα. 
Και εξάλλου αυτό είναι το αντικείμενο των συζητήσεων 
που έχουν διάφοροι Υπουργοί της ελληνικής Κυβέρνησης 
με την επιτροπή της ΕΟΚ.
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Το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό 
και πάρα πολύ ανθρώπινο. Ο Γραμματέας του ΚΚΕ Εσ., 
αναπτύσσοντας την πρόταση νόμου για την αυτόματη τ ι
μαριθμική αναπροσαρμογή σημείωσε, τόνισε και υπογράμ
μισε ότι δεν είναι τα ψυχρά νούμερα αυτά τα οποία αποτε
λούν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Αντικείμενο της 
είναι το εισόδημα των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι αμεί
βονται με τα κατώτατα ημερομίσθια και τους κατώτατους 
μισθούς. Τί έχει συμβεί σ' αυτούς τους ανθρώπους ; Αυτό 
είναι το θέμα. Διότι η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
εφαρμοζόταν πλήρως μόνο γι' αυτά τα εισοδήματα. Δεν 
εφαρμοζόταν για το σύνολο των αποδοχών των εργαζομέ
νων.

Πριν όμως μπω σ' αυτό το κύριο θέμα, δηλαδή στην 
αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, νομίζω ότι θα πρέ
πει να σχολιάσω την αναφερόμενη πιο συχνά «επιτυχία» 
του σταθεροποιητικού προγράμματος.

Κύριοι συνάδελφοι, όταν λέμε επιτυχία ενός προγράμ
ματος, εννοούμε ότι τα μέτρα, τα οποία πάρθηκαν και 
εφαρμόζονται έχουν το αποτέλεσμα στο οποίο αποβλέ
πουμε. Είναι όμως πράγματι έτσι ;

Αυτή είναι η αλήθεια ; Ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγο'· 
οι οποίοι δεν έχουν καμμιά σχέση με τα μέτρα ; Πράγματι 
αν δούμε τα στοιχεία τα οποία έχουν εμφανισθεί κατά και
ρούς -και τελευταία- σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών 
-γιατί μη ξεχνάτε ότι ένας από τους κύριους στόχους του 
σταθεροποιητικού προγράμματος ήταν η μείωση του ελλείμ
ματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών- παρατηρούμε 
ότι η μείωση του ελλείμματος οφείλεται σε δύο λόγους που 
δεν έχουν καμιά σχέση με την πολιτική που εφαρμόζει η 
Κυβέρνηση.

Οφείλονται από τη μια μεριά στη μείωση της τιμής των 
καυσίμων, μείωση που δεν είχε ποοβλεχθεί ούτε στον προϋ
πολογισμό, και θα έρθω σ' αυτό και επί πλέον στην υποτί
μηση του δολλαρίου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Νομισματική 
μονάδα. Αν αθροίσουμε τα αποτελέσματα αυτών των δύο 
λόγων που επαναλαμβάνω, δεν έχουν καμιά σχέση με τα 
εφαρμοζόμενα μέτρα, θα δούμε ότι σ' αυτούς, κύρια, οφεί
λεται η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑΟΣ. Και στα επιτό
κια.

ΜΑΝΌΛΗΣ ΔΡΕΤΤΛΚΗΣ. Και στα επιτόκια, αλλά 
κυρίως, κατά τους υπολογισμούς μου, αυτοί οι δύο είναι 
σημαντικότεροι λόγοι.

Υπάρχει, όμως, και μιά άλλη πλευρά του ίδιου θέματος 
(δηλαδή της μείωσης της τιμής των καυσίμων), γιατί ένας 
από τους άλλους στόχους του «σταθεροποιητικού προγράμ
ματος» ήταν και η μείωση του πληθωρισμού. Η μείωση 
του πληθωρισμού, όμως, έχει άμεση σχέση με την τιμή 
του πετρελαίου, και όπως είπα προηγουμένως, η μείωση 
των τιμών των καυσίμων δεν περιλαμβανόταν στις προ
βλέψεις του «σταθεροποιητικού προγράμματος».

Παρ' όλη, όμως τη βοήθεια που έδωσε η μείωση των 
τιμών του πετρελαίου, ούτε ο στόχος της μείωσης του πλη
θωρισμού επιτεύχθηκε, με αποτέλεσμα το δεκάμηνο, Ιανουα-. 
ρίου-Οκτωβρίου να έχει φθάσει ο πληθωρισμός στο 15,2 %.

Ήρθε λοιπό η κυβέρνηση και πάγωσε τις τιμές ακριβώς 
για να πει ότι πέτυχε στο τέλος Δεκεμβρίου 1986 το 16% . 
Δε λέω ότι δεν υπήρχαν κερδοσκοπικές τάσεις, αλλά και αν 
δεν υπήρχαν δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος του 
16% , γιατί κάτω από ομαλές συνθήκες ο Νοέμβριος και 
ο Δεκέμβριος είναι μήνες στους οποίους σημειώνονται αυ
ξήσεις στον τιμάριθμο και επομένως θα φθάναμε σε ένα

νούμερο ίσως 20%  και παραπάνω. Και όλα αυτά σύμφωνα 
με τον τρόπο με τον οποίο μετράει η κυβέρνηση τον πλη
θωρισμό, δηλαδή από Δεκέμβρη σε Δεκέμβρη. Δεν μετριέται 
όμως έτσι διεθνώς. Μετριέται σε μέσα επίπεδα.

Ο πληθωρισμός λοιπόν, σε μέσα επίπεδα, παρ' όλα 
όσα σας είπα προηγουμένως και παρ' όλο το πάγωμα των 
τιμών θα είναι 22 % φέτος. Αυτή είναι η σημερινή πραγμα
τικότητα.

Υπάρχει βέβαια και ένας τρίτος στόχος, που βλέπουμε 
στον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε πριν από λίγο, 
που αναφέρεται στη μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου 
τομέα.

Κύριοι συνάδελφοι, αν δεν υπήρχε η αύξηση της φορολο
γίας των καυσίμων, το έλλειμμα θα ήταν πραγματικά πολύ 
μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζει ο Προϋπολογισμός. Η 
αύξηση της φορολογίας των καυσίμων, όμως, δεν είχε 
προβλεφθεί στον περσινό προϋπολογισμό.

Περιληπτικά μπορεί να πει κανείς ότι όλα τα στοιχεία 
που παρουσιάζονται σαν «επιτυχία» της «σταθεροποιητικής 
πολιτικής» δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τα μέτρα 
που περιλαμβάνονταν στην πολιτική αυτή. Οφείλονται στους 
εξωγενείς παράγοντες τους οποίους ανάφερα πιο πάνω, που 
δεν είχαν προβλεφθεί ή προγραμματισθεί στη «σταθερο
ποιητική πολιτική» της Κυβέρνησης.

Όμως η Κυβέρνηση και ο κ. Υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας επιμένουν σ' αυτήν την πολιτική. Επιμένουν, βέβαια, 
για τους λόγους που ανάφερα πιο μπροστά. Το ποιος πλη
ρώνει τα σπασμένα αυτής της πολιτικής, είναι το αντικεί
μενο της πρότασης νόμου που συζητάμε. Τα πληρώνουν, 
δυστυχώς οι εργαζόμενοι.

Η πρόταση νόμου, που συζητάμε, έχει μια εισηγητική 
έκθεση η οποία βέβαια αναπτύχθηκε, σε ένα βαθμό, από 
τον εισηγητή της πρότασης. Η εισηγητική αυτή έκθεση 
αναφέρεται στην αρχική νομοθέτηση της ΑΤΑ από την 
πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν, βέβαια, η ΑΤΑ 
μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, την 
οποία το ΠΑΣΟΚ τήρησε. Εκείνος που έχει την τιμή να 
σας μιλάει, ήταν αυτός που υπέγραψε τη σχετική απόφαση 
στις 25.1.1982. Αυτή η απόφαση κυρώθηκε με το Ν. 1249/ 
82 και εφαρμόστηκε για ένα χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή το μηνιαίο ποσό στο 
οποίο εφαρμοζόταν πλήρως η ΑΤΑ ήταν οι 35.000. Το 
ποσό αυτό, τότε -το 1982 δηλαδή- ήταν ένα λογικό όριο 
Βέβαια δεν θα σας διαβάσω (γιατί είναι γνωστή) όλη την 
απόφαση και πως εφαρμοζόταν. Όμως θα πρέπει να παρα
τηρήσω ότι αυτά τα όρια θα έπρεπε να προσαρμόζονται 
κάθε χρόνο. Αλλά όπως, ξέρετε το 1983 τα όρια δεν προ
σαρμόστηκαν. Όπως αναφέρει η εισηγητική της πρότασης 
νόμου τα όρια προσαρμόστηκαν την 1.1.84. Αν όμως προ
σαρμόζονταν τα όρια, σύμφωνα με την αύξηση του τιμάριθ
μου κάθε χρόνο, τότε το κατώτατο όριο των 35.000 του 
1982 θα είχε φθάσει στις 87.000 σήμερα. Περίπου ,δηλαδή, 
το ποσόν που προτείνει η πρόταση νόμου, για την πλήρη 
εφαρμογή της ΑΤΑ. Το πρώτο σημείο λοιπόν είναι ότι η 
σωστή εφαρμογή της ΑΤΑ επιβάλει την αναπροσαρμογή 
αυτών των ορίων : Αυτή, όμως, δεν έγινε.

Ας δούμε, όμως, πως εφαρμόστηκε η ΑΤΑ από την 
Κυβέρνηση, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να 
παρατηρήσουμε πως αν αρχίσουμε με βάση το πρώτο έτος 
που εφαρμόστηκε η ΑΤΑ και πάρουμε τον κατώτατο μ ι
σθό, ο μισθός αυτός το 1982 ήταν 20.336. Ο μισθός αυτός 
κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και το 1983 και 1984, δηλαδή, 
όταν εφαρμοζόταν, έστω και με τον ετεροχρονισμό του 
1983, η ΑΤΑ. Όμως όπως ξέρετε με τις πράξεις νομοθε
τικού περιεχομένου του Οκτωβρίου 1985 που ανέφερα πιο 
μπροστά, (και οι οποίες έχ.ουν συζητηθεί αναλυτικά στη 
Βουλή) ουσιαστικά, κόπηκε η ΑΤΑ του τρίτου τετραμή- 
νου του 1985, με αποτέλεσμα αυτός ο κατώτατος μισθός 
σε πραγματικές τιμές να υποστεί μείωση.
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Επαναλαμβάνω ότι το 1982, 1983 και 1984 η αγορα

στική του δύναμη διατηρούνταν περίπου στο ίδιο επίπεδο, 
αλλά το 1985 η αγοραστική αξία του κατώτατου μισθού 
μειώθηκε κατά 3,3% . Με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιε
χομένου άρχισε η εφαρμογή αυτού του περίεργου συστήμα
τος που η κυβέρνηση εξακολουθεί να αποκαλεί ΑΤΑ, δη
λαδή ενός συστήματος με το οποίο δίνονται οι αυξήσεις 
που προβλέπει η κυβέρνηση ότι θα έχει ο τιμάριθμος το 
επόμενο 4 μηνο και από το ποσοστό αυτό αφαιρεί τον 
εισαγόμενο πληθωρισμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται 
αυτή η αφαίρεση. Οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που πληρώ
νουν τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Γιατί, όμως, θα πρέπει 
να τον πληρώνουν αυτοί ; Η κυβέρνηση, βέβαια δεν μπόρεσε 
να το εξηγήσει αυτό ποτέ. Ποιος αγοράζει εισαγόμενα είδη, 
κύριοι συνάδελφοι ; Αυτοί που παίρνουν τον κατώτατο μ ι
σθό ; Αν είναι δυνατόν ! Πώς είναι δυνατόν ένας εργαζό
μενος που σήμερα, σε τρέχουσες τιμές, έχει κατώτατο μισθό 
38.500, σε μέσα επίπεδα το 1986 να αγοράζει εισαγόμενα 
προϊόντα και μάλιστα πολυτελείας ; Ά ρα ο εισαγόμενος 
πληθωρισμός έπρεπε να πληρώνεται από κάποιους άλλους.

Και αυτοί οι άλλοι είναι πολλοί και κάνουν φοροδιαφυγή, 
δρουν στην παραοικονομία και έχουν κέρδη τα οποία μάλι
στα φυγαδεύονται στο εξωτερικό.

Δεν θα αναφερθώ στα λεγάμενα σκάνδαλα, κύριοι συνά
δελφοι, γιατί δεν είναι της ώρας αυτής. Εκείνο που έχει ση
μασία είναι ότι στο βαθμό στον οποίο οι κατηγορίες για 
σκάνδαλα αληθεύουν -κάποιοι πλουτίζουν. Αυτοί βέβαια δεν 
είναι οι εργαζόμενοι που αμοίβονται συνέχεια με τους κα- 
τώτατους μισθούς και ημερομίσθια.

Ποιες ήταν οι συνέπειες για τους εργαζόμενους από την 
εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου ; Το 1986 
σε μέσα επίπεδα η αγοραστική δύναμη των κατώτατων 
μισθών θα μειωθεί κατά 7,2% . Αυτοί οι υπολογισμοί στη
ρίζονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Το ερώ
τημα που γεννιέται είναι οι υπολογισμοί αυτοί σωστοί ; 
Τους υπολογισμούς αυτούς έρχεται να επιβεβαιώσει η ει
σηγητική έκθεση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε 
σήμερα.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 
Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑ- 
ΜΑΛΙΚ1ΙΣ).

Στη σελίδα 33 η έκθεση αναφέρει : «Με βάση τα μέχρι 
σήμερα διαθέσινα στοιχεία, υπολογίζεται ότι οι μέσες ετή
σιες προ φορολογίας αποδοχές στον αστικό τομέα της οικο
νομίας, θα αυξηθούν το 1986 - φυσικά σε μέσα επίπεδα -, 
κατά 14,6 %» ενώ βέβαια ο πληθωρισμός - σε μέσα επίπεδα - 
όπως είπα πριν από λίγο, θα είναι 22 %, δηλαδή υπάρχει 
μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 7,4% .

Αλλά λέει παρακάτω η εισηγητική έκθεση : «Εξ άλλου 
το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου μισθωτού θα αυξηθεί κατά 
13,2%», γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η αγοραστική του 
δύναμη, θα μειωθεί κατά 9% , ποσοστό που συμπίπτει με 
το νούμερο το οποίο ανέφερε και ο Διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδας. Αυτές λοιπόν είναι οι συνέπειες για τους εργα
ζόμενους της «σταθεροποιητικής πολιτικής» της Κυβέρνη
σης. Όταν λέμε «εργαζόμενοι» εννούμε και εκείνους που 
έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία δηλαδή τους συντα
ξιούχους. Εκεί πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. 
Και θα έπρεπε να ήσασταν, κύριοι συνάδελφοι, την περασ
μένη Τετάρτη στη συγκέντρωση των συνταξιούχων, που 
ζητούσαν να εφαρμοσθούν τα τριακοστά πέμπτα, για να 
αντιληφθείτε τί συμβαίνει στους πολιτικούς συνταξιούχους. 
Εάν βέβαια πάμεστους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ, ή στους 
συνταξιούχους που έχουν χαμηλότερες συντάξεις, τότε κα
ταλαβαίνετε που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

Τί συνέβη από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στο 
δημόσιο τομέα, για τον οποίο ο σημερινός προϋπολογισμός 
μας δίνει στοιχεία, οι υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, είχαν το 
1986 αύξηση των αποδοχών τους κατά 15,3% . Εφόσον 
ο πληθωρισμός, όπως είπαμε θα είναι σε μέσα επίπεδα 22 %, 
πάλι γύρω στο 7 % έχασαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για τους 
υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, η έκθεση αναφέρει ότι 
έχουν υποστεί μεγαλύτερη μείωση, εάν ληφθούν υπόψη τα 
στοιχεία τα οποία δίνονται και τα οποία δεν έχω το χρόνο 
να σας αναφέρω.

Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, με τις 
δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας, σχετικά με το πρόβλημα ακριβούς που συζητάμε, 
δηλαδή τις αυξήσεις που αφορούν τους χαμηλοσυνταξιού- 
χους και τους χαμηλόμισθους. Ο κ. Υπουργός, όταν ρωτή
θηκε προχθές, είχε πει κάτι σχετικά με την εφαρμογή της 
ΑΤΑ το 1987, της κουτσουρεμένης αυτής, όπως την περιέ-
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γραψα προηγουμένως, και ακατανόητης Α.Τ.Α. Γιατί, 
επαναλαμβάνω, αυτός ο αυθαίρετος προσδιορισμός των αυ
ξήσεων των αποδοχών έχει τον τίτλο «αυτόματη τιμαριθ
μική αναπροσαρμογή», δεν το έχω καταλάβει. Εκείνο λοιπόν 
το οποίο απάντησε ο κ. Τπουργός, ήταν ότι το νόμο αυτόν 
(δηλαδή οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν 
γίνει νόμοι του Κράτους, βέβαια με την ψήφο μόνο της 
πλειοψηφίας) η Κυβέρνηση «μπορεί να τον αλλάξει», υπο
νοώντας ότι σχετικά με τους χαμηλόμισθους και τους 
χαμηλοσυνταξιούχους, υπάρχει κάποια πιθανότητα να υ 
πάρξει κάποια αναπροσαρμογή. Το ότι είναι απόλυτα αναγ
καίο να γίνει αυτό, είναι σαφές και αναφέρθηκαν εδώ τα 
αιτήματα των εργαζομένων. Σας ανέφερα προηγουμένως 
εδώ τα αιτήματα των συνταξιούχων. Αλλά και όλοι οι 
εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι υπάλληλοι στο δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα, επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα. 
Και τα ίδια πράγματα έχουν μεγάλη σημασία. Διότι ο χρό
νος που μας έρχεται, δυστυχώς για τον τόπο και το λαό, 
θα είναι χειρότερος από το 1986. Το 1987 θα είναι χει
ρότερο από το 1986. Το επιβεβαιώνει, και αυτό, η εισηγη
τική έκθεση του προϋπολογισμού.

Σχετικά με τους μισθούς των υπηρετούντων δημοσίων 
υπαλλήλων, σας είπα προηγουμένως ότι οι μισθοί αυτοί 
αυξήθηκαν σύμφωνα με όσα λέει η έκθεση, το 1986 κατά 
15,3 %. Για το 1987 η Εισηγητική Έκθεση προβλέπει 
αύξηση 10,9 %. Αυτή θα είναι η αύξηση που θα πάρουν. 
Ποιος θα είναι ο πληθωρισμός όμως, θα μας απαντήσει ο 
κ. Υπουργός; Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με εκείνα τα 
οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επιτύχει η Κυβέρνηση 
θα είναι 10 %. Αν είναι δυνατόν! Πώς δηλαδή θα το πετύχει 
η Κυβέρνηση αυτό το 10% ; Πρώτ’ απ’ όλα, κύριοι συνά
δελφοι, έχει παγώσει τις τιμές μέχρι τη 31.1.87.

Είπα προηγουμένως για ποιο λόγο το έκανε. Το έκανε 
για να πει ότι πέτυχε το 16%  και επομένως δεν οφείλει 
τίποτα στους εργαζόμενους, ή εάν οφείλει, οφείλει ένα 
διορθωτικό 1%  ή 1,5% , το οποίο θα το δώσει, για να 
μειώσει το κουτσούρεμα της ΑΤΑ ουσιαστικά, και όχι 
βέβαια για να συμπληρώσει την ΑΤΑ. Αλλά το πάγωμα 
των τιμών, έχει συνέπειες. Αυτές οι αυξήσεις που θα γ ί
νονταν ομαλά, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, χωρίς τ ί 
ποτε, αυτές οι αυξήσεις κάποτε θα έλθουν. Και επιπλέον, 
θα έρθει και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, που σε όλο τον 
κόσμο που εφαρμόστηκε, έχει προσθέσει 2 ή 3, ίσως και 
περισσότερες εκατοστιαίες μονάδες στον τιμάριθμο. Πώς 
θα επιτευχθεί λοιπόν ο στόχος του 10 % ; Αυτό είναι το 
μεγάλο ερωτηματικό. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο στό
χος αυτός είναι ανέφικτος. Άρα, οι εργαζόμενοι έχουν να 
υποστούν έναν ακόμη χρόνο θυσιών και μονόπλευρης λιτό
τητας. Διότι οι βιομήχανοι, αυτοί που έχουν κέρδη, λένε 
ότι τα κέρδη τους πάνε καλά και υποδέχονται και χειρο
κροτούν τη πολιτική αυτή. Δεν πήγαν στην Κυβέρνηση να 
παραπονεθούν για τίποτε. Απλώς λένε να φύγουν τα αντι
κίνητρα. Αλλά αυτό είναι άλλης συζήτησης θέμα.

Νομίζω λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι παρ’ όλο ότι η 
κυβέρνηση κατέθεσε τον προϋπολογισμό, και λέει ότι εμ
μένει στη πολιτική που έχει εξαγγελθεί και που είπα ότι 
έχει υπαγορευθεί, ουσιαστικά από την Ε.Ο.Κ., εκείνο το 
οποίο είναι γεγονός, είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε 
τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζό
μενοι και οι συνταξιούχοι. Ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι και 
οι χαμηλοσυνταξιούχοι..Οφείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά 
εδώ και τώρα —και πληροφορούμαι ότι το ανώτατο συμ
βούλιο οικονομικής πολιτικής, θα συνέλθει και θα συζη
τήσει το θέμα αυτό στις 3 Δεκεμβρίου— να λάβει σοβαρά 
υπόψη τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, τα στοιχεία που 
παρουσιάζουμε σήμερα, ώστε τουλάχιστον να βελτιώσει 
τη τύχη αυτών των ανθρώπων. Διότι πραγματικά, ο Λαός 
δεν σηκώνει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κι αυτό ακριβώς 
το κάτι, το λέει η πρόταση, την οποία, φυσικά, ψηφίζω όπως 
ακριβώς έχει. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. 
Μουτζουρίδης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, κύ
ριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, συχνά, 
δίνει, στον οικονομικό τομέα, μάχες οπισθοφυλακής. Έτσι, 
με τυμπανοκρουσίες, στο παρελθόν, εφαρμόσαμε, ως πα
νάκεια υπέρ των εργαζομένων, την αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή, ενώ, εκ των υστέρων, απεδείχθη ότι το 
μέτρο αυτό ήταν, τελικά, σε βάρος των εργαζομένων, και 
ενώ, το σπουδαιότερο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινό- 
τητος, είχε, έκτοτε, γίνει πεποίθηση η ανάγκη της εγκα- 
ταλείψεώς της. Στη χώρα μας, αντίθετα, η εισαγωγή της 
παρουσιάσθηκε, περίπου, σαν μια οικονομική και κοινω
νική επανάσταση!!! Μετά από έναν απογοητευτικό υπολο
γισμό της οικονομικής πολιτικής, τον οποίο παρεδέχθη, 
έμμεσα, ο κ. Πρωθυπουργός ως και ο κ. Υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας, αλλά και, άμεσα, ο αρμόδιος Διοικητής 
της Τραπέζης Ελλάδος, εκρίθη πράγματι ότι το σύστημα 
της ΑΤΑ, αν δεν έπρεπε να καταργηθεί, θα έπρεπε, του
λάχιστον, ριζικά να αναμορφωθεί. Και τούτο, διότι, πρώτο, 
η ανύπαρκτη ανταγωνιστικότης της ελληνικής οικονομίας, 
η ανάγκη βελτιώσεώς της, ως και η συρρίκνωση του πλη
θωρισμού, δεύτερο, επέβαλαν, στη Κυβέρνηση, αυτήν την 
μεταβολή της ΑΤΑ, αφού οι 2 αυτοί στόχοι έγιναν, για 
τους κυβερνώντες, η υπερτάτη επιταγή. Το βασικό ερώτημα 
που τίθεται, από την εφαρμογή της ΑΤΑ, είναι, εάν το 
σύστημα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, 
είναι προς όφελος των εργαζομένων, αν αυτή η εισαγωγή 
ενός στοιχείου ακαμψίας στη λειτουργία της οικονομίας 
και η θεσμοποίησή της βελτιώνει τη θέση των εργαζομένων, 
πραγματικά, ή, τελικά, καταλήγει να μην τους προστα
τεύει, αλλά, αντίθετα, έχουμε μια μείωση της παραγωγι
κότητας, μια επιτάχυνση του πληθωρισμού, μια κάμψη της 
ανταγωνιστικότητας, και, τελικά, μια πρόσθετη διόγκωση 
της ανεργίας, δηλαδή, σε τελική ανάλυση, στρέφοντας κατά 
των εργαζομένων.

Από τη στιγμή που η ΑΤΑ έχει αυτόν τον άμεσο, αυτόν 
τον αυτόματο χαρακτήρα, δηλαδή της κινητής κλίμακας, 
είναι προφανές —και αυτό δεν το υποστηρίζω εγώ, το 
υποστηρίζουν οι αμείλικτοι αριθμοί— ότι επιταχύνει τον 
πληθωρισμό και τροφοδοτεί την κούρσα των αυξήσεων 
μισθών και τιμών. Και δεν είναι μόνο, αυτός ο οικονομικός 
παράγων, αλλά είναι και ο ψυχολογικός παράγων, γιατί 
υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν, οι εργαζόμενοι, αδιάφοροι 
απέναντι σ’ αυτόν τον πληθωρισμό, ως και να μην ενστερνι- 
σθούν την ανάγκη εφαρμογής αντιπληθωριστικής πολιτικής. 
Όμως, τέτοια νοοτροπία στους εργαζόμενους θα αποβή 
—και αυτή— σε βάρος τους.

Ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος, διότι η ΑΤΑ 
μπορεί εύκολα να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και να 
οδηγήσει σε μια γενίκευση της σύνδεσης και άλλων εισο
δημάτων με τον τιμάριθμο, όπως π.χ. οι αποταμιευτές, οι 
εισοδηματίες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που, με το δίκιο 
τους, θέλουν και αυτοί να εξασφαλιστούν από τη νομισμα
τική υποτίμηση και να ενταχθούν και αυτοί, στο μηχανισμό 
της ΑΤΑ.

Είναι χαρακτηριστική μια έρευνα η οποία έγινε κατ’ 
εντολή του περιοδικού ΕΝΑ από ένα γραφείο ερευνών, 
έγκυρο, την Metrix Research Center και δημοσιεύθηκε 
στο Τεύχος του της 17.10.85, δηλαδή υπό το κράτος ισχύος 
της παλιάς ΑΤΑ, της αλήστου μνήμης της παλιάς ΑΤΑ, 
με το ερώτημα σε ποιο βαθμό εξασφαλίζει η ΑΤΑ, όπως 
τότε εδίδετο, τη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζο
μένων.

Είναι σκληρές οι απαντήσεις τις οποίες έδωσαν οι εργα
ζόμενοι. Συγκεκριμένα, από τους 7 ερωτηθέντες μόνον οι 
7 απήντησαν ότι ήθελαν την ΑΤΑ. Οι 33 εθεώρησαν ότι 
με την ΑΤΑ δεν εξασφαλίζονται καθόλου τα εισοδήματά 
τους, το δε ποσοστό 38%  εδήλωσε ότι εξασφαλίζει, μερικά, 
η ΑΤΑ τη βελτίωση του εισοδήματος, αλλά χωρίς περαι
τέρω ελπίδες.

Για μας, η ΑΤΑ ανήκει στην οικονομική ιστορία και θα
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πρέπει να αλλάξει από άλλα σύγχρονα οικονομικά συστή
ματα και από καινούργιους θεσμούς.

Η «Δημοκρατική Ανανέωση» από την πρώτη μέρα της 
ίδρυσής της, υπεστήριξε, αντί της ΑΤΑ, την αυτόματη 
παραγωγική αναπροσαρμογή (ΑΠΑ). Είναι ένας θεσμός, 
ο οποίος είναι γνωστός σε πολλές χώρες, δηλαδή εκτός 
από τον τιμάριθμο (δείκτη κόστους ζωής) η εξέλιξη των 
μισθών να συνδεθεί με την προστιθέμενη αξία στην επιχεί
ρηση, με τα κέρδη και, πάνω απ’ όλα, με την παραγω
γικότητα. Η πρότασή μας, είναι μια προέκταση της απλής 
αλήθειας, την οποία ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός εξεστόμησε 
στη Θεσσαλονίκη. Ό τι, δηλαδή «δεν είναι δυνατόν να κα
ταναλίσκουμε περισσότερα απ’ ό,τι παράγουμε». Είναι χα
ρακτηριστικό ότι ο κ. Πρωθυπουργός, πάλι, στις προγραμ
ματικές του δηλώσεις, στη Βουλή, στις 22 Ιουνίου του 
1985 επανέλαβε την ανάγκη της εθνικής παραγωγικότητος. 
Οι μισθοί, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να συνδεθούν 
με την παραγωγικότητα της επιχείρησης ή την παραγωγι
κότητα του βιομηχανικού τομέα, ή, ακόμα, με την εθνική 
παραγωγικότητα.

Εκτός απ’ αυτό το θεσμό της ΑΙΙΑ η «Δημοκρατική 
Ανανέωση» έχει, από της ιδρύσεώς της, υποστηρίξει και 
υποστηρίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη 
των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή αυτή ενισχύει τον ψυχικό 
δεσμό εργαζομένων και επιχείρησης, δημιουργεί κοινότητα 
στόχων, αποτελεί παράγοντα κοινωνικής γαλήνης, περιο
ρισμού απεργιών και είναι ουσιώδες κίνητρο για την αύ
ξηση της παραγωγικότητος, εκ μέρους των μισθών και, 
εκ μέρους της επιχειρήσεως, της ανταγωνιστικότητας. 
Είναι ένας θεσμός που τα αγαθά της οικονομικής αναπτύ- 
ξεως θα τα απολαμβάνουν πολλοί περισσότεροι και όχι 
όπως σήμερα συμβαίνει, δηλαδή, μόνο, μια προνομιούχα 
τάξη. Και σαν τέτοια προνομιούχος τάξη δεν εννοώ την 
επιχειρηματική, όπως πολλοί σήμερα νομίζουν, αλλά εν
νοώ την κομματική νομενκλατούρα, τους «οικονομισάριους» 
κατα προσφιλή και επιτυχή έκφραση πρώην Υπουργού του 
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι με παχυλούς μισθούς απομυζούν τις 
επιχειρήσεις, κατ’ εξοχήν τις κοινωνικοποιημένες, τις ζη
μιές των οποίων τις πληρώνει, τελικά, ο Ααός.

Τ ο σύστημα αυτό της συμμετοχής των εργαζόμενων στα 
κέρδη των επιχειρήσεων προϋποθέτει, βασικά, την ελά
φρυνση των επιχειρήσεων φορολογικώς, ώστε το ποσοστό 
της ελαφρύνσεως να διατίθεται στους εργαζόμενους, είτε 
αναλογα με τα έτη προϋπηρεσίας, είτε ανάλογα με την 
αποδοσή τους. Και βεβαίως είναι ένας θεσμός κάθε άλλο 
παρα καινούργιος. Εφαρμόζεται σε πολλές επιχειρήσεις στη 
Χώρα μας με επιτυχία, εφαρμόζεται στις προηγμένες επι
χειρήσεις του δυτικού κόσμου, ασφαλώς της Ιαπωνίας και 
των ΗΠΑ. Πρέπει να αναφέρω και ένα πρόσφατο σχετικό 
δημοσίευμα του έγκυρου ΕΚΟΝΟΜΙΣΤ, της 10-16  Μαΐου 
1986. όπου αναγράφεται επί λέξει : «Αν και η κυβέρνηση 
της Μαργκαρετ Θάτσερ γίνεται όλο και λιγότερο καινοτόμος 
με την πάροδο του χρόνου, μερικοί από τους Υπουργούς 
της έχουν ακόμη τη διάθεση για αλλαγή». Ο Υπουργός 
Οικονομικών Nigel Lawso, προσφάτως προωθεί μια νέα 
ιοεα για αναμόρφωση της αγοράς εργασίας, δηλαδή φορο
λογικές απαλλαγές για εταιρείες που θα εφαρμόσουν προ
γράμματα συμμετοχής στα κέρδη. Το σχέδιο θα συζητηθεί 
πην προσεχή εβδομάδα στο Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Αναπτυξεως». Συνεζητήθη, πράγματι, στο Εθνικό Συμ
βούλιο Οικονομικής Αναπτύξεως και βεβαίως η απάντηση 
ήτο θετική. Επιπρόσθετα, τη συμμετοχή στα κέρδη, την 
έχουν υποστηρίξει και έγκριτοι οικονομολόγοι μας, όπως 
ο κ. Δ. Γερμίδης, Έλλην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
των Παρισίων το 1985, ο κ. Κώστας Χρηστίδης το 1983, 
ως και παρα πολλοί άλλοι, με πλέον εξέχοντα τον κ. Α. 
II απανδρόπουλο, στέλεχος έξοχο του «Οικονομικού Ταχυ
δρόμου». Εν πάση περιπτώσει είναι μια πρόταση, η οποία 

^̂ ε1, επ'-τυχείς λύσεις στο θέμα της παραγωγικότητας, 
οπωσοηποτε, δεν θα βλάψει τους εργαζομένους, όπως και

δεν θα βλάψει τις επιχειρήσεις αφού η εφαρμογή θα είνα'- 
προαιρετική (μορφή κινήτρου) και αφού δεν θα θιγεί το 
διευθυντικό δικαίωμα.

Όλοι ομιλούν για παραγωγικότητα, αλλά ουδείς, σχεδόν, 
ασχολείται, σοβαρά, με αυτήν.

Μόλις προ ημερών, ο ακαδημαϊκός κ. Ξ. Ζολώτας έδωσε 
μία συνέντευξη στο «ΒΗΜΑ» (16.11.86) και μας ανέ
φερε, μεταξύ πολλών άλλων δυσαρέστων, ότι η ΔΕΗ της 
Σουηδίας, η οποία διαθέτει δπλάσιο αριθμό ενέργειας από 
τη δίκιά μας, έχει μόνο 12.000 υπαλλήλους, ενώ η Ελλη
νική ΔΕΗ. με υποπενταπλάσια παραγωγή ενεργείας, μ ι
σθοδοτεί 36.000 υπαλλήλους. Και συνεχίζει, επί λέξει, ο 
κ. Καθηγητής, ότι «η διαφορά είναι τόσο τεράστια, ώστε 
εξακολουθεί να δείχνει την τραγική κατάσταση που επι
κρατεί στον τόπο μας. Τα ίδια περίπου συμβαίνουν και 
σ’ άλλες μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, όπως στην Ολυμπι
ακή αεροπορία, στον ΟΤΕ κ.λπ.».

Σχετικό είναι το δημοσίευμα του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑ
ΧΥΔΡΟΜΟΥ» της 3ης Απριλίου του 1986, βάσει του ο
ποίου, με επίσημα στοιχεία, ένα μόλις χρόνο, δηλαδή το 
1984, οι συνδικαλιστές του ΟΤΕ έλαβαν 34.782 ημέρες 
εργασίας, με αποτέλεσμα ο προηγούμενος Υπουργός Μετα
φορών με την υπ’ αρ. 1400 εγκύκλιό του της 3.3.1986, 
να στηλιτεύσει αυτό το φαινόμενο, ότι δεν είναι ένα φαινό
μενο υγιούς συνδικαλισμού και ότι, εν πάση περιπτώσει 
είναι ένα φαινόμενο σε βάρος της λειτουργίας και της πα
ραγωγικότητος των κρατικών Οργανισμών.

Στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (12.10.86) δημοσιεύ
τηκε ένας επίσημος πίνακας, ο οποίος συνετάχθη, κατ’ εν
τολήν, του αναδομηθέντος Διοικητού της ΔΕΗ, από το Κέν
τρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΔΕΗ. Ο πίνακας πα
ρουσιάζει τις χαμένες ημέρες εργασίας, κατά το έτος 1985 
των υπαλλήλων του οργανισμού, οι οποίες ανέρχονται σε 
370.681 ημέρες εργασίας, για ένα μόλις έτος, χωρίς να 
υπολογισθούν σ’ αυτόν τον αριθμό, οι κανονικές άδειες, 
τις οποίες, άλλωστε, δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος. Οι 
εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουν 29 νομίμους λόγους για να 
απουσιάσουν από τη δουλειά τους και γ ι’ αυτό έχει παρου- 
σιασθεί αυτό το απαράδεκτο φαινόμενό.

Ο έγκυρος πάντοτε «Οικονομικός Ταχυδρόμος» είχε πρόσ
φατα ένα αφιέρωμα για την ανταγωνιστικότητα, στις 11. 
9.1986, με αφορμή τα δυσάρεστα γεγονότα, τις δυσάρε
στες εκτιμήσεις, που μας ήλθαν από τη Γενεύη, από τον 
ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία αυτή έκ
θεση, είναι δυστυχώς και η τελευταία χώρα σ’ ό,τι αφόρα 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της μεταξύ των 
χωρών -  μελών του 00Σ Α . Τίτλος του δημοσιεύματος του 
εγκύρου περιοδικού, κατά κυριολεξία τραγικός, δηλαδή «Σε 
εθνική τραγωδία εξελίσσεται η απελπιστικά χαμηλή αντα
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και ο κ. Μαρίνος, 
ο διευθυντής του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ' ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ», 
εύστοχα παρατηρεί ότι —όταν πάλι αυτό το τόσο έγκυρο 
περιοδικό είχε δημοσιεύσει ένα ειδικό αφιέρωμα στο τεύχος 
της 28.2.1985— ο κ. Πρωθυπουργός του εξεμυστηρεύθηκε 
επί λέξει : «Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως υπάρχει το πρό
βλημα της ανταγωνιστικότητας. Πώς το ξεπερνάμε;».

Βεβαίως, ως να μην αρκεί αυτή η απαισιόδοξη έκθεση 
του ΟΟΣΑ και του πίνακας ανταγωνιστικότητας του εν 
Γενεύη «European Management Eorum» έχουμε σε βά
ρος μας, και την έκθεση του Δ.Ν.Τ., η οποία επί λέξει 
αναφέρει το εξής, μεταξύ πολλών άλλων, αναφορικά με το 
σημείο που αφορά η σημερινή πρόταση νόμου, ότι, δηλαδή 
«αν και δεν έχει ακόμα εκπονηθεί μια σαφής στρατηγική 
για την επόμενη περίοδο, έχει αναγνωρισθεί ότι θα είναι 
σπουδαίο να δοθεί πολύ μεγαλύτερος ρόλος στους μηχανι
σμούς της αγοράς για τη διαδικασία προσδιορισμού των 
μισθών και να επιτραπεί μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση 
στις μισθολογικές αυξήσεις σε συνδυασμό με τις διαφορο
ποιήσεις στην παραγωγικότητα. «Από τη διατύπωση αυτή, 
αλλά και από άλλες, που δεν έχω χρόνο να μνημονεύσω,
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αλλά, γενικά και από το όλο πνεύμα των προτάσεων και 
απόψεων ΟΟΣΑ και ΔΝΤ, προκύπτει η ανάγκη «αλλαγής» 
στην ΑΤΑ. Ακριβώς, για τους αναπτυχθέντες λόγους η 
«Δημοκρατική Ανανέωση» δεν συμφωνεί με την πρόταση 
νόμου. Ό χι διότι το κόμμα μας είναι κατά των εργαζο
μένων, αλλά αντιθέτως, γιατί ακριβώς, είμεθα υπέρ των 
εργαζομένων. Και τούτο διότι αποδοχή της πρότασης νό
μου, πέραν των δημαγωγικών επαγγελιών και των στομ- 
φωδιόν επιχειρημάτων, ουσιαστικά θα καταλήξει σε βάρος 
ταιν εργαζομένων. Για το κόμμα μας, οι εργαζόμενοι θα 
προστατευθούν, καλύτερα με την αξιοκρατία στις αμοιβές, 
την ΑΓΙΑ, τη συμμετοχή των στα κέρδη, την καθιέρωση 
του βασικού Εθνικού Μισθού, νέος και αυτός θεσμός που 
προτείνουμε και που, αναλυτικά, θα αναπτύξουμε, στο 
Σώμα, σύντομα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα χαρα
κτηριστικό, πρόσφατο σχόλιο στην «Καθημερινή». Ο έγ
κυρος σχολιαστής κ. Νικολάου, γράφει, επί λέξει : «Ο 
υπέρογκος δημόσιος τομέας, που απορροφά κάθε ομαδα 
της οικονομίας και ο διωγμός από τα κομματικά στελέχη 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είναι οι δύο βασικές αιτίες, 
που υπονομεύουν το σωστό κατά τα άλλα, πρόγραμμα του 
κ. Σημίτη.

Αν η Κυβέρνηση αποτολμούσε να συγκρουσθεί με την 
νομενκλατούρα της, περικόπτοντας άγρια τις δημόσιες δα
πάνες και αν ανοιγόταν με τόλμη στην ιδιωτική πρωτοβου
λία (ελεύθερες προσλήψεις και απολύσεις, σύνδεση αμοιβής 
με την παραγωγικότητα), γρήγορα θα περνάγαμε από τη 
σταθεροποίηση στην ανάκαμψη. Οι δισταγμοί, οι υποχωρή
σεις σε μια παλιοημερολογίτικη Αριστερά, που κλαυθμη- 
ρίζει για την ΑΤΑ και μάχεται για ένα νέο ενοικιοστάσιο, 
το μόνο που κάνουν είναι να πυκνώσουν τις διαρροές από το 
ΠΑΣΟΚ και να υπονομεύουν το πρόγραμμα σταθεροποί
ησης».

Το πρόγραμμα όμως αυτό της σταθεροποίησης είναι 
πρόγραμμα που αφορά όλο τον ελληνικό Λαό, δεν αφορά 
μόνο το ΠΑΣΟΚ και γ ι’ αυτό πρέπει όλα τα κόμματα, 
άσχετα από επιμέρους διαφορές, να του δώσουν προτεραιό
τητα, εθνικής σημασίας.

Όσο για τις διαρροές, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει 
τόσες διαρροές, αλλά και οι οπαδοί του έχουν τόσες διαρ
ροές, πολλώ μάλλον μετά τα τελευταία γεγονότα, ώστε 
όποιο και να είναι το πρόγραμμα, όσο και να είναι τέλειο 
(ενό) είναι σ’ όλα άστοχο) οι διαρροές θα είναι, για το 
ΠΑΣΟΚ, μια τραγική πραγματικότητα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Αμέσως, 
κύριε Κανελλόπουλε.

Στον κατάλογο των ομιλητών είναι γραμμένος ακόμα ο 
κ. ΙΙρωτοπαπάς ο οποίος είναι απών και διαγράφεται.

'Εχει ζητήσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονοαίας το λόγο. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Γπ. Εθνικής Οικονο

μίας). Μετά τον κ. Κανελλόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης . Ορίστε, 

κύριε Κανελλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Ανεξ άρτητα, κύ- 

ριοι συνάδελφοι, από την επιστημονική αξία της ΑΤΑ και 
το ρό>ο που μπορεί να παίξει σε διάφορες φάσεις μιας οικο
νομικής καταστάσεως, σήμερα έχω τη γνώμη ότι δεν έ
χουμε την πολυτέλεια να συζητούμε εάν μας χρειάζεται, 
ή όχι, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Σήμερα η απάντηση προσδιορίζεται από τη δεινή κατά
σταση στην οποία πράγματι βρίσκονται οι εργαζόμενοι εξ 
αιτίας της οικονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως. Σή- 
μερα, για πρώτη φορά στη λειτουργία της οικονομίας μας 
γίνεται λόγος για πείνα. Και από αρκετό καιρό τώρα, ξε- 
χασαμε τη λέξη «ανάπτυξη». Η φιλοδοξία μας, οι στόχοι 
μας, είναι όχι μόνο αν θα σταματήσουμε τον πληθωρισμό, 
αλλά πόσος θα είναι ο πληθωρισμός στον επόμενο χρόνο, 
Φυσικά κατά τον ίδιο τρόπο δε γίνεται πλέον συζήτηση

παρά τις διακηρύξεις της Κυβερνήσεως και για σταθερο
ποίηση της οικονομίας και για πρόγραμμα σταθεροποιή-, 
σεως.

Ακόυσα με πολύ προσοχή τις παρατηρήσεις που έκανε 
ο κ. Μουνζουρίδης σε σχέση μ: την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΑΤΑ. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, χρόνος 
για να γίνει επιστημονική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, 
όταν επειγόμαστε από το πρόβλημα της συγκεκριμένης 
πραγματικότητας. Όμως θα πρέπει να παρατηρήσω ότι 
υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην έννοια της παραγωγι
κότητας και επομένως στο μερίδιο των εργαζομένων στην 
παραγωγικότητα και στον πληθωρισμό δηλαδή στο δικαί- 
6>μα των εργαζομένων να διατηρούν την ίδια αγοραστική 
δύναμη του μισθού τους. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. 
Το πρόβλημα που τίθεται εδώ δεν είναι απλώς ότι οι εργα
ζόμενοι δικαιούνται να παίρνουν το μερίδιό τους από την 
αύξηση της παραγωγικότητας, αυτό είναι δική τους συμ
βολή που αποβλέπει στη βελτίωση του βιοτικού τους επι
πέδου.

Το δεύτερο θέμα είναι ο τιμάριθμος, δηλαδή οι εργαζό
μενοι να διασφαλίζουν την αγοραστική δύναμη του μισθού 
ή του ημερομισθίου τους, το οποίο δεν θα φαλκιδεύεται από 
αυτή την έμμεση σταθερή και αθόρυβη φορολογία, που ονο
μάζεται πληθωρισμός. Κατά τον ίδιο τρόπο λυπούμαι που 
δεν μπορώ να συμφωνήσω με την παρατήρηση περί συμ
μετοχής των εργαζομένων στα κέρδη.

Αν κάτι έχει πλέον εγκαταλειφθεί και στην πρακτική και 
στην επιστήμη, είναι η άποψη περί του ότι η συμμετοχή 
των εργαζομένων στα κέρδη βελτιώνει τη θέση αων εργα
ζομένων. Για τον απλούστατο λόγο, ύστερα από μακρά 
εφαρμογή σε πολλές χώρες, εγκατελείφθη, γιατί; Διότι 
υπήρχε η δυνατότητα να προσδιορίζονται τα κέρδη σε τέ
τοια επίπεδα, ώστε να εκμηδενίζεται η δυνατότητα απο
λαβής των εργαζομένων από το δήθεν αυτό όφελος.

Κατά συνέπεια, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι συνδικαλιστικά 
άφησαν πια τη σημαία της συμμετοχής στα κέρδη.

Κύριοι συνάδελφοι, μιλούμε αυτήν τη στιγμή για μια 
πρόταση, που όπως είπα προηγουμένως, άσχετα από την 
επιστημονική της αξία θέτει ολόκληρο το πρόβλημα του 
τιμαρίθμου, του πληθωρισμού. Και πριν απ’ όλα το κύριο 
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην οικονομία 
σήμερα και δεν το αντιμετώπισε σωστά η Κυβέρνηση, 
ήταν ότι ο πληθωρισμός υπήρξε ο πυρήνας το πρώτο κινούν 
όλων των προβλημάτων στην οικονομία μας. Θα έχω την 
ευκαιρία ελπίζω, να μιλήσω γ ι’ αυτό σε λίγο.

Θα ήθελα, όμως, προκαταβολικά να τονίσω τούτο : Για 
ποιά ΑΤΑ μιλεί η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι; Αναπτύχ
θηκε προηγουμένως και εξηγήθηκε ότι αυτή η ΑΤΑ από 
τη γένεσή της φαλκιδεύτηκε κατά διαφόρους τρόπους, 
για να περικοπεί αισθητά με το περίφημο πρόγραμμα της 
λιτότητος, δηλαδή της σταθεροποιήσεως του 1986.

Έκανα έναν υπολογισμό από τη μέθοδο της διαμορφώ- 
σεως της ΑΤΑ, δηλαδή της αυτόματης τιμαριθμικής ανα
προσαρμογής, με το όριο των 50.000, με την άνω του 
ορίου αυτού περικοπή κατά το1/2, κατά το 1/4, κλπ, ο 
εργαζόμενοι χάνουν 50 δις από το 1982.

Εν συνεχεία με τη δεύτερη μέθοδο του ετεροχρονισμού 
που εφαρμόστηκε οι εργαζόμενοι έχασαν 63 δις. Και με 
την καινούργια μέθοδο, δηλαδή την του προγράμματος της 
σταθεροποιήσεως έχασαν 302 δις.

Σύνολο, αφ’ ης άρχισε να εφαρμόζεται η ΑΤΑ, οι εργα
ζόμενοι έχασαν από το εισόδημά τους 415 δις δραχμές 
Δηλαδή έχασαν περίπου 14 %  από το πραγματικό εισό
δημά τους.

Αν συγκρίνω μόνο τον τελευταίο χρόνο, η απώλεια με
ταξύ Οκτωβρίου και Οκτωβρίου είναι περίπου 19,9% . 
Ουσιαστικά, λοιπόν, ως τη στιγμή αυτή, μόνο δημαγωγικά 
θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί το επιχείρημα ότι η



Κυβέρνηση επέτυχε να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό του
λάχιστον στην κατηγορία των εργαζομένων.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη εξαπάτηση, κύριοι συνά
δελφοι. Και η δεύτερη εξαπάτηση συνίσταται στην μέτρηση 
του λεγάμενου εισαγόμενου πληθο^ρισμού. Ποιος είναι ο 
εισαγόμενος πληθωρισμός; Αν τον εισαγόμενο πληθωρισμό 
τον μετρήσουμε, όπως πρέπει, σε συνάλλαγμα, τότε δια
πιστώνουμε ότι από το τρίτο 3μηνο του 1981 μέχρι σή
μερα ο εισαγόμενος πληθωρισμός δεν υπήρξε. Αντίθετα 
μειώθηκε κατά 32% . Τι σημαίνει αυτό; Η μείωση του 
εισαγόμενου πληθωρισμού κατά 32 %, έχει την έννοια ότι 
η οικονομία κέρδισε σε δολλάρια 3,7 δις και εισοδηματικό 
όφελος, αντίστοιχο, περίπου 200 δις δραχμών.

Δηλαδή απ’ αυτήν την ανάπτυξη, τη στοιχειώδη, προκύ
πτει ότι έχουμε μία αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος 
της Χώρας κατά 2 % εξ αιτίας της μειώσεως του εισαγό- 
μενου πληθωρισμού. Σήμερα αυτή η μείωση για την 5ετία 
είναι περίπου 32 %. Και ας σημειωθεί ότι στην προηγού
μενη περίοδο ήταν αύξηση 89 %.

Τί κάνει εδώ η Κυβέρνηση; Ουσιαστικά δε μετρά το 
όφελος σε συνάλλαγμα, το οποίο καρπούται η οικονομία 
—και κατά συνέπεια καρπούται και το κράτος— αλλά μετρά 
την αναπροσαρμογή σε δραχμές. Δηλαδή δραχμοποιεί το 
συνάλλαγμα. Και επειδή κάνει συνεχείς υποτιμήσεις, ου
σιαστικά με τις υποτιμήσεις αυτές επιβαρύνει την εσωτε
ρική οικονομία. Κατά την 5ετία αυτή θα έπρεπε οι εργα
ζόμενοι να είχαν μία αύξηση του εισοδήματος τους κατά 
170%  και με όλες τις ΑΊ Α κατά μέσον όρο η αύξηση δεν 
ήταν πρά 104% .

Ουσιαστικά, λοιπόν, από όλη αυτήν την πολιτική της 
ΑΤΑ, οι εργαζόμενοι έχασαν στην οετία το 25 % του 
εισοδήματος τους. Και επειδή είναι ενδεχόμενο να θελήσει 
να μιλήσει για το παρελθόν ο κ. Υπουργός σπεύδω να τον 
προλάβω.

Στην περίοδο του ’75 -  ’81 η πραγματική αύξηση μ ί
σθιον και ημερομισθίων στους εργαζόμενους, προκειμένου 
για μηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων βιομηχανίας, ήταν 27,7 %. 
Για εβδομαδιαία ημερομίσθια εργατών βιομηχανίας 40,7 %. 
Για μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων του εμπορίου 24 %, 
και για ωρομίσθια 55,7 %. Μικρή ήταν η μείωση μόνο στην 
περίοδο του 1981, η οποία αντισταθμίστηκε από ορισμένα 
φορολογικά οφέλη, που παρασχέθηκαν.

Ποιό είναι το κρίσιμο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, όπως 
είπα στην αρχή : Το κρίσιμο θέμα είναι, όχι το να δω πώς 
θα μπαλώσω την ζημιά που σημειώνεται από τον πληθω
ρισμό, με την ΑΤΑ ή με διάφορα τέτοια μέσα, αλλά πώς 
θα ελέγξω αποφασιστικά τον πληθωρισμό.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, που ήλθε στην 
εξουσία με καινούργιες θεωρίες, μας δήλωνε ότι δεν την 
ενδιαφέρει η ζήτηση, δεν την ενδιαφέρει η κατανάλωση και 
δε θα μειώσει τη ζήτηση, δε θα μειώσει την κατανάλωση, 
αλλά έχει άλλα σχέδια στο νου της για να αντιμετωπίσει 
τον πληθωρισμό, ανάμεσα στα οποία είναι οι επενδύσεις. 
1 νωριζε ότι επενδύσεις δε μπορεί να πραγματοποιήσει και 
λογω του πληθωρισμού και του κόστους, αλλά και λόγω 
της γνωστής πολιτικής της, που συνεδέετο με τη δυσπιστία, 
που είχε προκαλέσει στη διεθνή και εσωτερική οικονομία.

Ουσιαστικά, λοιπόν, η Κυβέρνηση, όταν πρωτοήλθε, αντί 
να ελέγξει τον πληθωρισμό —αδιάφορο πώς προήλθε αυτός 
ο πληθωρισμός— τον ενέτεινε και ουσιαστικά τον ενίσχυσε 
και τον μετέτρεψε σε πληθωρισμό κόστους κατ’ εξοχήν με 
αποτέλεσμα το κόστος των επιχειρήσεων κατά την περί
οδο αυτή να αυξηθεί κατά 42% .

Η βάση ήταν : αρνούμαστε να πάρουμε μέτρα «Θατσε- 
ρικα», τα οποία θα συνίσταντο σε περιορισμό της ζητήσεως.

Και φθάσαμε, κύριοι συνάδελφοι, τελικά, πέραν των φο
ρολογιών, πέραν των υποτιμήσεων, που πάντοτε ξεσπούν 
σε βάρος των εργαζομένων, φθάσαμε στα περίφημα σταθε
ροποιητικά μέτρα, χαρακτηριστικό τίον οποίων, φιλοσο
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φία των οποίων, ήταν : θέλω να περιορίσω τη συνολική 
ζήτηση για να μειώσω την επίδραση της ζητήσεως αυτής 
στο ισοζύγιο πληρωμών και έτσι να κλείσω όσο γίνεται 
αυτό το άνοιγμα του ισοζυγίου.

Και τ ί έκανε : Περιόρισε τα εισοδήματα των εργαζομένων 
σε μεγάλη κλίμακα για να περιορίσει το άνοιγμα του ισο
ζυγίου περιορίζοντας τη ζήτηση.

Όμως, ήταν γνωστό πως αυτή η ζήτηση δεν εξεδηλούτο 
από της πλευράς αυτών των εισοδημάτων, τα οποία επίεζε. 
Γιατί η ζήτηση του μεγαλυτέρου μέρους των εργαζομένων 
δε φθάνει στο ισοζύγιο, των πληρωμών, δεν αποβλέπει σε 
εισαγόμενα προϊόντα. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε και η 
βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών δεν πραγματοποιή
θηκε.

Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνηση, αντί να επιδράσει σε άλλους 
τομείς που επηρέασαν την ζήτηση, προσπάθησε να επι- 
δράσει στον ευκολότερο, να μαζέψει τα εισοδήματα των 
εργαζομένων.

Σήμερα, που συζητάμε αυτό το θέμα του τιμαρίθμου, 
πρέπει ν ξεκαθαρίσουμε ακόμα και τώρα, ποιά είναι η 
κατάσταση και ποιά είναι τα αίτια που δημιουργούν αυτόν 
τον πληθωρισμό.

Φυσικά, η πρώτη εκδήλωση που είναι και αίτιο και 
αιτιατό είναι αυτός ο ίδιος ο τιμάριθμος.

Η Κυβέρνηση μας είπε πως θα περιορίσει σ’ αυτό το 
χρόνο τον τιμάριθμο στο 16% . Όμως, αυτή τη στιγμή ο 
τιμάριθμος στα μέσα επίπεδα, κατά την ομολογία του ίδιου 
του προϋπολογισμού, πηγαίνει με ρυθμό 23% . Απ’ αρχής 
μέχρι τέλους του έτους δε παρόλα αυτά, τα οποία έγιναν, 
θα διαμορφωθεί περίπου στο επίπεδο του 19% . Ήδη ο 
προϋπολογισμός ομολογεί μέχρι τον Οκτώβριο ότι είναι 
15 %. Δεν πραγματοποιείται λοιπόν ο στόχος απ’ αυτής 
της πλευράς, της Κυβερνήσεως, παρά το γεγονός : πρώτον, 
ότι έχουμε μία παράταση του χρόνου των πιστώσεων και 
δεύτερον, ότι κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε το 
μέτρο απελπισίας του παγώματος των τιμών.

Το πάγωμα των τιμών δεν είναι βέβαια κάτι το φοβερό, 
μπορεί ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει βρα
χυχρόνια ένα μέτρο ανακουφίσεως της οικονομίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από σειρά άλλων μέτρων, τα 
οποία θα αντισταθμίσουν όλα τα μειονεκτήματα που θα 
δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Κάνουμε τα πάγωμα των 
τιμών για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον τιμ ά 
ριθμο, για να μπορέσουμε εν συνεχεία να παρουσιαστούμε 
πρόσωπα στην ΕΟΚ και να πούμε δώσε μας τη δεύτερη 
δόσ/) του δανείου. Και όπως λέει ο Φρίτμαν δεν κάναμε 
τίποτε άλλο, παρά να δέσουμε τα κουπιά της βάρκας και να 
έχουμε την αξίωση με δεμένα τα κουπιά να βγούμε στην 
ακτή.

Το 1987 περί του οποίου γίνεται η συζήτηση, θα είναι 
πολύ χειρότερο. Θα είναι πολύ χειρότερο, γιατί όλοι οι 
παράγοντες όπως ομολογείται και στον πληθωρισμό θα 
είναι από την άποψη της σταθεροποιήσεως εναντίον μας. 
Ήδη άρχισαν οι συζητήσεις για την αναπροσαρμογή της 
τιμής του πετρελαίου. Θα προστεθεί σ’ όλα αυτά ο ΦΠΑ 
και φυσικά έτσι ξεκινάμε από ένα ύψος τιμαρίθμου το 
οποίο νομίζω θα είναι αρκετά υψηλό. Δηλαδή μέσα στο 
1987 είναι αμφίβολο όχι να πραγματοποιηθεί ο στόχος του 
12%  αλλά να μείνει ο τιμάριθμος στο 20% . Ο δεύτερος 
παράγοντας δημιουργεί αυτήν την πληθωριστική κατάσταση 
είναι σε συνάφεια μ’ αυτό τα ελλείμματα του δημόσιου το 
μέα. Μιλούμε για ελλείμματα του προϋπολογισμού μόνο 
και πάντοτε περιορίζουμε την διερεύνηση στο σημείο αυτό. 
1 ο πρόβλημά μας είναι η συνολική, πληθωριστική επίδραση 
του δημόσιου τομέα. Ήδη βαδίζουμε μ’ ένα έλλειμμα του 
δημόσιου τομέα που ξεπερνά το 1 τρις. Ο ίδιος ο τακτικός 
προϋπολογισμός έχει ύψος το οποίο είναι 2,7 τρις. Και 
ενώ επηγγέλετο μείωση του ελλείμματος βλέπουμε και 
εδώ μέσα στον ίδιο τον τακτικό προϋπολογισμό αύξηση 
από 569,5 δις φθάσαμε στα 634,8 το 1986 και προβλέπουμε 
για το 1987 668. Όμως δεν είναι μόνον αυτός ο παράγοντας.
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Για να δούμε πού είναι η πληθωριστική επίδραση πρέπει 
να κάνουμε μία έρευνα σ’ όλον τον τομέα των χρηματοδο
τήσεων, πρέπει δηλαδή να διερευνήσουμε ποιο είναι το 
νομισματοπιστοίτικό ισοζύγιο που δημιουργείται από όλη 
αυτή την κατάσταση.

Ένα χαρακτηριστικό θα πω. Μιλούμε για τις προβλημα
τικές επιχειρήσεις. Πόσο είναι η επίδραση των προβλημα
τικών επιχειρήσεων στην ελλειμματική οικονομία. Και μαζί 
μ’ αυτό οι χρηματοδοτήσεις από την Αγροτική Τράπεζα 
η οποία δανείζεται από την Κεντρική Τράπεζα σε ποιό 
σημείο φθάνουν και ποιος τις ελέγχει; Υπάρχει και ο άλ
λος παράγοντας η πιστωτική επέκταση. Ούτε αυτή κατόρ
θωσε να συγκρατήσει, σύμφωνα με τις επαγγελίες της η 
Κυβέρνηση και εδώ επίσης αν υπολογίσουμε όλα τα ελλείμ
ματα και τις πιστωδοτήσεις με τις βραχυχρόνιες ή μεσο
πρόθεσμες πιστώσεις του εξωτερικού, έχουμε και εδώ ξε- 
περάσει το όριο που ετάξαμε. Θα πρέπει να σκεφθεί κανείς 
ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών επιδρά αντιπλη- 
θωριστικά. Όσο μεγαλύτερο είναι το έλλειμμα τόσο ουσι
αστική επίδραση έχει στη μείωση του πληθωρισμού σε μία 
χώρα. Και το έλλειμμα αυτό του οποίου είχε ταχθεί ανώ
τατο όριο για το 1986 1,7 δις δολλάρια φοβούμαι πως 
θα φθάσει τα 2 δις. Αλλά και να σταθεί στο 1,7 ένα είναι 
βέβαιο, δεν οφείλεται «σε υπαιτιότητα» της Κυβερνήσεως 
η κατάσταση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι όπως ανα- 
πτύχθηκε είχαμε μια μείωση της τιμής του πετρελαίου η 
οποία επέδρασε σοβαρότατα και είχα την ευκαιρία σ’ άλλη 
συζήτηση να το αναπτύξω. Δεύτερο εισεπράξαμε τη δια
φορά από την ΕΟΚ η οποία κατά την περίοδο εκείνη ήταν 
πάνω από 369 αν ενθυμούμαι καλώς εκατ. δολλάρια.

Και επιπλέον, επέδρασαν οι υποτιμήσεις και τα επιτόκια· 
Εξ αιτίας όλων αυτών, έχουμε μια βελτίωση τυπική στο 
ισοζύγιο πληρωμών. Για να κρίνει κανείς, αν η βελτίωση 
είναι ουσιαστική ή όχι ας εξετάσει το εμπορευματικό, 
ή εμπορικό όπως το λέμε, ισοζύγιο και θα δει πράγματι 
ότι εκεί δεν υπάρχει βελτίωση.

Ολα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, δείχνουν ότι και το στα
θεροποιητικό πρόγραμμα δεν φαίνεται να επιτυγχάνει και 
μαζί με αυτό ο πληθωρισμός θα συνεχ;ζεται, όπως διαπι
στώνεται από την (ανάλυση αυτών των στοιχείων.

Κατά τη γνώμη μας, άσχετα από την ΑΤΑ άσχετα από 
τη βελτίωση της ΑΤΑ, άσχετα από την προστασία των εργα
ζομένων με οποιοδήποτε τρόπο, που είναι αναγκαία, ένα 
είναι το πρώτο και κύριο θέμα : Πώς θα σταματήσουμε 
τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα, που επιδρούν αποφασι
στικά στον πληθωρισμό. Και για να σταματήσουμε αυτά 
τα ελλείμματα, πρέπει πολλά, πάρα πολλά, να σταματήσουν, 
κύριοι συνάδελφοι. Πάρα πολλά, που αρχίζουν από τις 
σπατάλες, από τις καταναλωτικές δαπάνες, από τις ανεπί
τρεπτες προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις του αριθμού 
των εργαζομένων, για να μη φθάσω σε όλα όσα συζητούνται 
ή καταγγέλλονται από της πλευράς των εφημερίδων της 
Κυβερνήσεως, σχετικά με τα λεγάμενα σκάνδαλα.

Κατά τη δική μου γνώμη «ενός εστί χρεία». Ή  η Κυ" 
βέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τον πληθωρισμό 
και επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει, «ενός παραμένει 
χρεία», ή να φύγει η Κυβέρνηση από την αρχή. Ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ Κύριε Πρόεδρε, το 
λόγο παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). ΙΙαρα- 
καλά), κύριε Κάππο. ' Γπάρχει συρ ροή αιτημάτων.

Ο κ. Γπουργός της Εθνικής Οικονομίας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Ο κ. Κανελλόπουλος 

δε μας είπε τίποτα για την «ταμπακιέρα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγκότης Σαλαμαλίκης). Παρα

καλώ, κύριε Κάππο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, θα διαμαρτυ- 

ρηθώ για τη σημερινή τακτική, η οποία είναι τυπικώς μεν 
σύμφωνα με τον Κανονισμό, αλλά πολιτικά και ουσιαστικά 
δεν είναι. Είναι αντικοινοβουλευτική η τακτική αυτή, να

επιτρέπετε στον εκπρόσωπο της μείζονος μειοψηφίας να 
ομιλεί. και όχι της ελάσσονος. Πρέπει να σημειωθεί αυτό. 
Σας ζήτησα το λόγο έγκαιρα και σας είπα ότι δε θέλω 
να πω πολλά, αλλά θα πω ελάχιστα. Επιπλέον, μίλησε ο 
κ. Κάππος και η κ. Δαμανάκη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Είμαι 
υποχρεωμένος να σας απαντήσω -  και ας με συγχωρεί ο επί 
του Βήματος κ. Υπουργός- ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας έγκαιρα είχε ζητήσει από το Προεδρείο το 
λόγο, πριν τελειώσουν οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο 
ομιλητές. Είχε πει δηλαδή ο κ. Υπουργός, ότι ευθύς ως 
εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, θέλει να απαντήσει. 
Άλλωστε αυτό είναι και το σύνηθες.

Όταν, λοιπόν, επρόκειτο να πάρει το λόγο ο κ. Υπουργός, 
ζήτησε το λόγο ο κ. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης . . .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ. Εναντίον της θελήσεως του 
κ. Υπουργού ;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Οχι, συ- 
γκατετέθη ο κ. Υπουργός να ακουστεί ο Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και νομίζω 
ορθώς και τον τιμά αυτό τον κ. Υπουργό, διότι η μόνη 
φωνή που δεν είχε ακουστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
ήταν η φωνή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Συνεπώς, 
στο σημείο αυτό νομίζω ότι οι αιτιάσεις δεν είναι ευθύβολες 
κατά του Προεδρείου. Ο κ. Υπουργός πρέπει αυτή τη σ τ ι
γμή να έχει το λόγο, και αν θέλετε κάτι να προσθέσετε 
και σεις και ο κ. Κάππος, ευθύς αμέσως θα έχετε το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το επιβεβαιώνω, 
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Εντάξει, 
κύριε Κανελλόπουλε. Είμαστε σύμφωνοι.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο

μίας). Κύριε Πρόεδρε, από τους αγορητές που προηγήθηκαν, 
νομίζω ότι οι περισσότεροι μίλησαν για τις οικονομικές 
εξελίξεις. Το θέμα, όμως, της σημερινής συνεδρίασης, δεν 
είναι οι οικονομικές εξελίξεις.

Θα νόμιζε κανείς, ότι αντικείμενο της συζητήσεως είνα  
μία επερώτηση για την οικονομική πολιτική. Όμως, έχουμε 
μία πρόταση νόμου μπροστά μας, η οποία έχει συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό αφορά το σύστημα της 
αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και η πρόταση 
έχει σκοπό να κατοχυρώσει νομοθετικά τη χορήγηση της 
ΑΓΑ, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, θα περιοριστού σ’ αυτό το αντι
κείμενο. Για τις οικονομικές εξελίξεις, θα μιλήσουμε κατά 
τη συνεδρίαση του προϋπολογισμού και τότε θα απαντήσω 
στα όσα ελέχθησαν και στα όσα θα λεχθούν.

Νομίζω, ότι εφόσον αντικείμενο της συνεδρίασης είναι 
νομοθετική εργασία, θα πρέπει να περιοριστώ στο νομοσχέδιο 
το οποίο έχει υποβληθεί από το ΚΚΕεσ. και να εξηγήσω 
γιατί πιστεύω ότι η πρόταση αυτή δεν πρέπει να γίνει 
αποδεκτή.

Ο κ. Κύρκος ανέπτυξε την ανθρώπινη πλευρά του θέματος. 
Και η ανθρώπινη αυτή πλευρά είναι πράγματι μία πλευρά 
η οποία χρειάζεται προσοχή. Είναι πλευρά η οποία συγκι- 
νεί. Αλλά η οικονομική πολιτική δεν γίνεται με επίκληση 
συγκινήσεων, δεν γίνεται με επίκληση καταστάσεων οι 
οποίες μπορούν να προκαλούν προσοχή, ενδιαφέρον, κατα
στάσεων για τις οποίες πρέπει να έχουμε κατανόηση.

Η οικονομική πολιτική πρέπει να χαράζεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση, ή μία 
βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων, για τους οποίους 
ενδιαφερόμαστε.

Το ΚΚΕεσ. μας λέει ότι η νομοθετική κατοχύρωση της 
ΑΤΑ αποτελεί ένα μέσο για την έξοδο της Χώρας από την 
οικονομική κρίση. Εγώ θα προσπαθήσω να σας αποδείξω, 
να αναπτύξω, ότι αν η πρόταση γινόταν αποδεκτή και εφαρ
μοζόταν ως νόμος του κράτους, θα είχε ακριβώς το αντίθετο
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αποτέλεσμα. Την ποσοτική και ποιοτική διεύρυνα·/] της κρί
σης, και την υπονόμευση των προσπαθειών μας, για τη 
σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας μας. Άρα. 
η πρόταση καταλήγει, σε τελευταία ανάλυση, σε βάρος των 
εργαζομένων, την προστασία των οποίων υποτίθεται ότι 
επιδιώκει. Η ίδια η πρόταση αναπτύσσει και δέχεται ότι 
η εφαρμογή της θα έχει πρόσθετο οικονομικό κόστος. 
Το κόστος αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Κόστος το οποίο 
επιβαρύνει την παραγωγή. Το πρόσθετο οικονομικό κόστος, 
είναι φυσικό ότι θα αύξανε ακόμα πιο πολύ το ανά μονάδα 
κόστος εργασίας. Θα γινόταν η εργασία πολύ ακριβότερη, 
ένα μέγεθος που υπό τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας 
προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό και την ίδια την εξέλιξη 
του πληθωρισμού, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική, όσο και στην 
εξωτερική αγορά.

Η γνήσια ΑΤΑ, όπως την αποκαλεί το ΚΚΕεσ., δεν είναι 
εργαλείο για την προστασία του εισοδήματος από τον πλη
θωρισμό, αλλά είναι αυτόνομος παράγοντας περαιτέρω επι
δείνωσης του ρυθμού του πληθωρισμού.

Οι θέσεις μου αυτές προκύπτουν από την εξής άποψη. Ο 
κ. Κύρκος αναγορεύει τη χορήγηση της λεγόμενης γνήσιας 
ΑΤΑ σε πανάκεια για την προστασία του εισοδήματος των 
εργαζομένων από τον πληθωρισμό και αποσιωπά το γε
γονός, ότι όσο πω γνήσια, ή όσο πιο κατεστημένη υπο μορ
φήν νομοθετικής κατοχύρωσης, είναι η δικτυοποίηση της 
αμοιβής εργασίας, τόσο επιβαρυντική είναι η επίδρασή της 
στο ρυθμό του πληθωρισμού και τόσο πιο αναγκαία καθί
σταται μακροπρόθεσμα η ανάγκη λήψεως και άλλων μέ
τρων για να προστατευθεί το εισόδημα των εργαζομένων, 
το οποίο δήθεν προστατεύεται από την ΑΤΑ. Γιατί ; Η 
αμοιβή της εργασίας δεν είναι απομονωμένη νησίδα μέσα 
στην οικονομική εξέλιξη της Χώρας.

Στην πραγματικότητα, η αμοιβή της εργασίας παίζει 
σημαντικό ρόλο για τις οικονομικές εξελίξεις και έχει οικο
νομικές επιπτώσεις για την πορεία της οικονομίας. Γιατί 
εάν κοί'άξουμε τα στατιστικά στοιχεία θα διαπιστώσουμε, 
ότι το σύνολο των μισθών και των ημερομισθίων των μη 
αγροτικών κλάδων της οικονομίας, ως ποσοστό του καθαρού 
εθνικού εισοδήματος σε τιμές συντελεστών παραγωγής, βρί
σκεται κοντά στο 52%.

Επομένως, η αμοιβή της εργασίας δεν είναι αμέτοχη, 
χωρίς σημασία για την εξέλιξη της οικονομικής συγκυρίας, 
Καθορίζει κατά 52% το καθαρό εθνικό εισόδημα. Και αν 
δούμε και έναν άλλο αριθμό, θα φθάσουμε στο ίδιο συμπέ
ρασμα : Η συμμετοχή των εργαζομένων του αστικού τομέα 
της οικονομίας, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν το 
1985 42%. Ο αιθμός αυτός αποδεικνύει πως η αμοιβή της 
εργασίας δεν είναι απομονωμένη από τις οικονομικές λει
τουργίες και εξελίξεις της κοινωνίας. Αποδεικνύει, ότι η 
αμοιβή της εργασίας εντάσσεται στην γενικώτερη εξέλιξη 
των οικονομικών μεγεθούν και μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρολο στην σταθεροποίηση ή στη αποσταθεροποίηση της 
οικονομίας.

 ̂(Στο σημείο αυτό, την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 
Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗ
ΤΙΚΟΣ).

Παίζει λοιπόν ρόλο - το συμπέρασμα σημαντικό - η αμοι- 
βη της εργασίας η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας και 
για τον πληθωρισμό και για την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων.

Η δική μας Κυβέρνηση ακολούθησε από το 1981 ως τον 
Οκτώβριο του 1985 αυτό που θα αποκαλούσα πολιτική απο
κατάστασης του ύψους των αμοιβών της εργασίας σε κάποια 
επιπεβα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ανεκτά, μετά 
την καθήλωσή που είχαν γνωρίσει για αρκετά χρόνια.

Ηταν, επίσης, μία πολιτική για να δοθεί ώθηση στην 
οικονομία με κύριο μοχλό το ύψος της αμοιβής της εργασίας. 
Και πράγματι εάν δούμε τα στοιχεία, στη περίοδο 1982-1985 
οι πραγματικές προφορολογίες στις αμοιβές, στους διάφο

ρους κλάδους της οικονομίας, αυξήθηκαν αρκετά. Για παρά
δειγμα στη μεταποίηση οι ωριαίες αποδοχές των εργατών 
κατά 18,3% οι κατώτατες αποδοχές των ανειδικεύτων εργα
τοϋπαλλήλων κατά 23% πάντα σε πραγματικούς όρους κ.ο.κ. 
Εάν δούμε τ ι έγινε στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ-και 
καταθέτω ένα σχετικό πίνακα στα Πρακτικά - θα δούμε ότι 
η εξέλιξη στην Ελλάδα ήταν πολύ σημαντική.

(Στο σημείο αυτό ο κ. Τπουργός καταθέτει στα Πρακτικά 
τον προαναφερθέντα πίνακα ο οποίος έχει ως εξής):

Πραγματικά ωρομίσθια στη μεταποίηση

1981 1982
Ετήσιος ρυθμός 

1983 1984 1985 1986

1. ΗΠΑ -0,5 0,3 0,8 -0,4 0,2 0,5
2. Ιαπωνία 0,7 2,0 2,0 2,3 2,7 3,2
3. Γερμανία -0,6 -0,3 0,0 0,0 1,7 1,7
4. Γαλλία 1,0 3,1 1,6 -1,0 0,7 3,5
5. Ην. Βασίλ. 1,2 2,3 4,2 3,6 3,6 3,8
6. Καναδάς -0,4 ι,ο -2,3 0,9 0,2 0,0
7. Ιταλία 5,0 0,5 0,2 0,09 1,2 1,2
8. Αυστρία -0,6 0,8 1,2 -0,6 ι,ο ι,ο
9. Βέλγιο 2,0 -2,0 -3,5 1,4 0,5 0,5

10. Δανία -2,2 -0,3 0,0 -1,4 -0,7 -1,5
11. Φινλανδία 0,6 0,8 1,4 1,7 0,9 0,5
12. Ελλάς 2,2 10,3 -1,4 4,8 9,8 0,6
13. Ιρλανδία -3,3 -2,3 0,6 2,2 0,9 1,4
14. Ολλανδία -3,5 0,7 -0,1 -1,9 -0,5 -0,9
15. Νορβηγία -3,1 -0,9 0,0 4,4 0,7 0,2
16. Ισπανία 4,3 0,7 2,2 1,3 0,0 0,5
17. Σουηδία
18. Ελβετία

-1,4 -0,6 -0,9 1,5 -0,7 0,7
-1,3 0,6 -3,7 0,6 ο,ι -0,2

19. Αυστραλία 0,5 3,2 -3,3 5,1 -1,4 0,9
ΟΟΣΑ
ΟΟΣΑ-

-1,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2

ΕΥΡΩΠΗ -1,0 0,5 0,3 -0,5 0,5 0,4
ΕΟΚ 0,0 1,2 0,7 -0,7 ι,ο 1,5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Τπ. Εθνικής Οικονο
μίας). Αυξήσαμε, λοιπόν, τ ις  αμοιβές στη 4ετία 82-85 αλλά 
ταυτόχρονα αυξήσαμε και τους οικονομικούς πόρους, οι 
οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την υγεία, τη παιδεία, τη πρό
νοια και τη κοινωνική ασφάλιση σε τρέχουσες τιμές, κατά  
18 % περίπου, πολύ περισσότερο απ’ ότι, αυξήθηκε ο δείκ
της των τιμών του καταναλωτή. Η αύξηση αυτή μπορεί να 
ερμηνευθεί - και πρέπει να ερμηνευθεί -ότι πέρα από την 
αύξηση των αμοιβών δόθηκε και μία άλλη παροχή στη μεγάλη 
μάζα των εργαζομένων, στους εργαζόμενους θα έλεγα και 
η παροχή αυτή μπορεί να προσδιοριστεί ως κοινωνικός μ ισ
θός. Η τολμηρή αυτή κοινωνική πολιτική για  την οποία 
η Κυβέρνηση είναι υπερήφανη, είναι ξεκάθαρο ότι για να 
συνεχισθεί χρειάζεται μία εύρωστη οικονομία. Το έχουμε 
επανειλημμένα τονίσει ότι χρειάζεται μία στάση, να μπο
ρέσουμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία να αντιμετω
πίσουμε τις ανισσορροπίες που δημιουργήθηκαν, για να 
συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και να δούμε τώρα 
μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πώς μπορεί να λειτουργήσει η νο
μοθετική επιβολή της ΑΤΑ. Γενεσιουργός λόγος της ΑΤΑ  
ήταν ο υψηλός ρυθμός του πληθωρισμού.

Αν δεν υπήρχε υψηλός ρυθμός πληθωρισμού και μάλιστα 
τέτοιας έκτασης που εμφανίσθηκε μετά το 1976 και κυρίως 
μετά το 1980, δεν θα υπήρχε βέβαια λόγος αναπροσαρμογής 
των μισθών λόγω ανόδου του επιπέδου των τιμών.

Ο πληθωρισμός έχει πολλές δυσμενείς οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις. Ό ταν λόγω του πληθωρισμού, οι 
τιμές των προϊόντων που παράγονται στη Χώρα μας, αυξά
νουν περισσότερο απ’ ό,τι στις χώρες που διαθέτουμε τα  
προϊόντα αυτά, τα προϊόντα γίνονται ακριβότερα με απο
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τέλεσμα να χάνουμε αγορές, να χάνουμε τη διεθνή αντα- 
γωνιστικότητά μας. Δεν πουλάμε, εφόσον δεν πουλάμε δεν 
μπορούμε να παράγουμε και εφόσον δεν παράγουμε χάνονται 
θέσεις εργασίας, κλείνουνε εργοστάσια, οι εργαζόμενοι αντι
μετωπίζουν υψηλότερη ανεργία.

Ο υψηλός πληθωρισμός υποθάλπει επίσης παρασιτικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες οι οποίες εμφανίζουν περι- 
στασιακά κέρδη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο νόμισμα, 
δυσκολεύει τις συναλλαγές της Χώρας και δυσκολεύει και 
τις προβλέψεις μελλοντικών εξελίξεων αποθαρρύνοντας τους 
επενδυτές. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στην πορεία 
της οικονομίας βέβαια, αλλά και στη θέση των εργαζομέ
νων μέσα στην οικονομία.

Εάν η ΑΤΑ χορηγείται με ένα μηχανιστικό κανόνα, όπως 
αυτός ο οποίος προτείνεται από το ΚΚΕ εσ. και οδηγεί στην 
κάθε φορά καταβολή στους εργαζόμενους της αύξησης η 
οποία προκύπτει από το δείκτη τιμών καταναλωτή, οδηγεί 
αυτόματα και στην αύξηση του κόστους, οδηγεί αυτόματα 
στην αύξηση των τιμών και με τον τρόπο αυτό επανατρο
φοδοτεί τον πληθωρισμό, οδηγεί σε αυξανόμενο πληθωρισμό. 
Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει περιγράφει δια μα
κρών σε όλες τις οικονομίες αγοράς, όπως είναι η δική μας, 
είναι όπως λέγεται μία σπειροειδής σχέση μεταξύ τιμών 
και μισθών.

Δεν πρέπει, αν θέλουμε μια σταθερή οικονομία, να τρο
φοδοτούμε αυτή τη σπειροειδή σχέση, αλλά πρέπει να προ
σπαθήσουμε να την σπάσουμε. 11 ρέπει να προσπαθήσουμε, 
να μπούμε από αυτό που λέγεται, ένα κύκλο αρνητικό σε 
ένα κύκλο θετικό στην εξέλιξη, έναν κύκλο που δεν τροφο
δοτεί τον πληθωρισμό.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ΑΤΑ πέρα από το ότι 
τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, είναι ότι εφαρμοζόμενη όπως 
προτείνεται, υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις στους δια
φορετικούς τομείς της οικονομίας, αν και αντιμετωπίζουν 
διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές συνθήκες κόστους, 
να δίνουν ίδιες αυξήσεις ανεξάρτητα από τις βραχυχρόνιες 
συνθήκης που συναντούν. Έτσι, επιχειρήσεις με μειωμένη 
ζήτηση των προϊόντων τους, στενότητας στη ρευστότητα, ή 
με προβλήματα γενικά, πρέπει να δώσουν την ίδια αύξηση 
με κείνες οι οποίες είναι κερδοφόρες και αναπτυσσόμενες 
και με τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες υπό κανονικές συν
θήκες θα έπρεπε να δώσουν και περισσότερα.

Με τη διαδικασία αυτή αχρηστεύεται και ο ρόλος των 
σχετικών μισθών ως μηχανισμού κατανομής του εργατικού 
δυναμικού στους διάφορους κλάδους της οικονομικής δρα
στηριότητας. Σε μια οικονομία όμως όπως η ελληνική, χρειά
ζεται, πρέπει να μπορεί και η αγορά εργασίας να αντιδρά 
στις εξελίξεις, οι φθίνοντες κλάδοι να μην έχουν την ίδια 
προσφορά εργατικού δυναμικού όπως οι δυναμικοί, να ενι- 
σχύονται οι δυναμικοί κλάδοι, και κίνητρο για την ενίσχυ
σή τους είναι ο διαχωρισμός των αποδοχών.

Ο διαχωρισμός αυτός περιορίζεται ή εκμηδενίζεται, εάν 
νομοθετικά κατοχυρώνεται, ποια θα είναι η αύξηση των 
αμοιβών. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω, ότι ένα άλλο αρνη
τικό στοιχείο μιας τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης, είναι ότι 
συμπιέζει ή κρατά τις διαφορές μεταξύ των μισθών σε ένα 
ορισμένο επίπεδο, και αυτό μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο 
είναι λογικό, αλλά από κει και πέρα, συντείνει στο να μην 
έχει η εργασία την οποία θέλει να προσφέρει κάποιος, την 
ανάλογη αμοιβή.

Σύντομα μπορώ να αναφέρω, ότι οι δείκτες τιμών στη 
Χώρα μας, έχουν επίσης έντονη εποχικότητα. Και ένα σύ
στημα τέτοιο, όπως προτείνεται, παραβλέπει την εποχικό
τητα και αυτό οδηγεί και στην ενίσχυση του πληθωρισμού, 
αλλά και σε διαφορετικές αυξήσεις ανά τρίμηνο ή ανά τετρά
μηνο και στη δημιουργία λανθασμένων, πολλές φορές, εν
τυπώσεων ως προς τις αυξήσεις που δίνονται.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω, ότι ένα σημαντικό στοιχείο, 
το οποίο πρέπει να προσέξουμε, να περιφρουρήσουμε και να 
αναπτύξουμε μελλοντικά, είναι και οι συλλ.ογικές συμβάσεις 
εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των
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εργατικών συνδικάτων - το έχουν τονίσει άλλωστε τα κόμ
ματα της Αντιπολίτευσης - περιθωριοποιείται με ένα τέτοιο 
σύστημα, το οποίο έχει αυτόματες συνέπειες. Θα πρέπει τα 
συνδικάτα να έχουν και τη δυνατότητα να ζητήσουν, να αξιώ
σουν συμμετοχή στην ουσιαστική αύξηση της παραγωγικό
τητας, την οποία έχει μία επιχείρηση.

Όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, είναι λόγοι οι οποίοι οδή
γησαν και άλλες χώρες - αναφέρω το παράδειγμα της Ιτα
λίας - να προσπαθήσουν να περιορίσουν ένα σύστημα αυτό
ματης και νομοθετικά κατοχυρωμένης τιμαριθμικής ανα
προσαρμογής, να κάνουν την ανταπόκριση της οικονομίας 
πιο ελαστική, γιατί μία πιο ελαστική ανταπόκριση, εγγυάται 
και καλύτερη καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε επανειλημμένα τονίσει, ■ ότι 
το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, 
είναι η επίτευξη μιας σταθεροποίησης και πρέπει να εκτιμή
σουμε τη πρόταση, η οποία γίνεται σήμερα σ’αυτό το πλαί
σιο. Εάν συμβάλλει ή όχι στη σταθεροποίηση. Είναι αναμ
φισβήτητο ότι δεν συμβάλλει. Έχει αρνητική συνέπεια, ότι 
θα οδηγήσει σε περισσότερη αποσταθεροποίηση και έτσι, 
όπως είπα και στην αρχή και το τόνισα, θα είναι σε τελική 
ανάλυαν σε βάρος των εργαζομένων. Η κυβέρνηση, τον Οκτώ- 
βρη του 85, προσπάθησε να διαμορφώσει το σύστημα, το 
οποίο επικρατούσε σχετικά με την αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή, με βάση δύο άξονες. Η κύρια ιδέα ήταν, 
να μην προσδιορίζεται η αύξηση με βάση τον πραγματοποιη- 
θέντα πληθωρισμό, αλλά με βάση τον προσδοκόμενο πλη
θωρισμό. Και η αντικατάσταση του πραγματοποιηθέντος 
ρυθμού πληθωρισμού, με βάση τον προσδοκόμενο, αποβλέ
πει ακριβώς στο να χαμηλώσει τις πληθωριστικές προσδο
κίες. Γιατί έτσι μπαίνει κάποιο πλαφόν στη διαδικασία προσ
διορισμού τιμών από τις επιχειρήσεις, υπάρχει κάποιος 
δείκτης, ποιά θα είναι η εξέλιξη και αυτός ο δείκτης δεν τρο
φοδοτεί αναμονές, δεν τροφοδοτεί την ελπίδα, ή την προσπά
θεια να αυξηθούν περισσότερο οι τιμές.

Όσον αφορά την εξαίρεση των τιμών των εισαγομένων 
προϊόντων, πιστεύω, ότι υπαγορεύεται από την κοινή λο
γική, δεν μπορούμε να υποτιμούμε για να βελτιώνουμε την 
ανταγωνιστικότητα και μετά να αξάνουμε τα χρηματικά 
εισοδήματα κι έτσι, να επιβαρύνουμε το κόστος και να εξου
δετερώνουμε τη βελτίωση που επιδιώκαμε.

Το σύστημα που έχουμε σήμερα και υπήρχε πριν, βασί
ζεται στη σκέψη, ότι με μια διολίσθηση του νομίσματος επ ι
τυγχάνουμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αν τη μείωση 
αυτή που επιτυγχάνουμε τη μια μέρα με τη διολίσθηση, τη 
μεταφέρουμε την επομένη στις αμοιβές και αμέσως μετά 
στις τιμές, τότε εκμηδενίζουμε ταχύτατα τη προσπάθειά 
μας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα σύστημα που θα διατηρήσει 
την ανταγωνιστικότητα και έχω αναφέρει ότι το σύστημα 
που καθιερώσαμε από τον Οκτώβρη του 1985 έχει επιτύχει 
να διατηρήσει σχεδόν αμείωτη την ανταγωνιστικότητά μας, 
γιατί την επίπτωση του πληθωρισμού, το συνδυασμό με την 
εισοδηματική και συναλλαγματική πολιτική, τον έχουμε 
περιορίσει στο ελάχιστο και έτσι δεν έχουμε χάσει σε σχέση 
με τις χώρες οι οποίες παράγουν και πωλούν τα ίδια προϊόν
τα με μας.

Πιστεύω, ότι πολύ σύντομα εξήγχσα γιατί διαφωνούμε 
με τη πρόταση. Η πρόταση παίρνει ένα φαινόμενο υπαρκτό, 
δυσάρεστο φαινόμενο το οποίο δεν το αρνούμαστε, τη μείωση 
των πραγματικών εισοδημάτων και το εκτιμά με κοινωνικά 
κριτήρια, συνάγει δε απ’ αυτό την ανάγκη της αντιμετώπισής 
του με ένα τρόπο όμως που θα έχει τελείως αρνητική επίδρα
ση στην οικονομική εξέλιξη και να επιδεινώσει τη θέση των 
εργαζομένων.

Θέλω να τονίσω, ότι η Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ εν- 
διαφέρονται στον ίδιο βαθμό με το ΚΚΕ εσ., για το βιο
τικό επίπεδο των εργαζομένων. Πιστεύουμε όμως, ότι δεν 
ενδιαφερόμαστε μόνο φραστικά ή με θεαματικές προτάσεις, 
αλλά ενδιαφερόμαστε μ’ ένα τρόπο ώστε να ξεπεράσουμε τα 
σημερινά φαινόμενα της κρίσης και να κατοχυρώσουμε μα-
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κροπρόθεσμα τις προϋποθέσεις για μια σταθερή βελτίωση 
του εισοδήματος των εργαζομένων. ΙΙάντως εκείνο που εν
διαφέρει και πιστεύω είμαστε όλοι σύμφωνοι, είναι μια 
πολιτική που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σταθερή 
αύξηση των μισθών και του κοινωνικού μισθού.

Εμείς δημιουργούμε αυτές τις προϋποθέσεις για τη στα
θερή αυτή αύξηση. Με την πολιτική μας θα δημιουργήσουμε 
μια εξέλιξη που μακροπρόθεσμα θα εγγυάται την άνοδο του 
πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων. Δεν πρέπει 
να διακινδυνέψουμε αυτήν την εξέλιξη με μέτρα τα οποία 
εμφανίζονται ότι βοηθούν τους εργαζομένους, που όμως 
στη βάση τους είναι αρνητικά και γ ι’ αυτό σας εισηγούμαι 
να μη γίνει δεκτή η πρόταση νόμου.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ο κ. 

Κάππος έχει το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
του ΚΚΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΙΠΟΣ. Κύριοι βουλευτές ο κ. 
Υπουργός με όσα είπε για το τι έκανε η Κυβέρνηση από το 
1982 μέχρι το 1985 βγάζει ουσιαστικά και χρεωμένη την 
εογατική τάξη και ενδεχόμενα να ζητήσει και επιστροφή.
' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο

μίας). Δεν χρεώνουμε κανένα, κύριε Κάππο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Όπως παρουσιάσατε, 

ότι αυξήθηκε το εισόδημα το εργατικό ή του μη αγροτικού 
τομέα κατά 52% και είναι αμφισβητούμενο αν είναι στο 
40-42%  Εν πάση περιπτώσει.

Ο κ. Υπουργός απόρριψε βέβαια την πρόταση νόμου την 
οποία εμείς υποστηρίζουμε. Την απόρριψε μάλιστα γιατί 
λέει, ότι η ανταγωνιστικότητα θα μειωθεί και επομένως δε 
θα μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Αναφέρθηκε στο εισό
δημα του μη αγροτικού τομέα, αλλά δεν μας είπε για τα 
βιομηχανικά προϊόντα που εξάγονται, εκεί πώς πάει η αν
ταγωνιστικότητα.

Εμείς ξέρουμε από τα στοιχεία που έχει δώσει μέχρι σή
μερα η κυβέρνηση ότι το 13% είναι κόστος εργασίας. Η 
βιομηχανική παραγωγή από 1 τρισ. δρχ. μόνο 130 δισ. 
δρχ· είναι το κόστος εργασίας και κατά συνέπεια και να 
διπλασιαστεί ακόμα σε μικρό βαθμό θα περιοριζόταν η αν
ταγωνιστικότητα.

Είπε ακόμη τη γνωστή παλιά θεωρία, ότι αν αυξηθούν 
οι μισθοί, θα αυξηθούν οι τιμές κλπ. Αυτά είναι γνωστά βε
βαίως. Δεν είναι της ώρας να πούμε τι ακριβώς συνέβαινε 
τι είχε απαντήσει ο Μάρξ πάνω σ’ αυτά τά πράγματα, ότι

τα μονοπώλια ανέλεγκτα τις τιμές και όταν δεν παίρνει 
κανένα μέτρο η Κυβέρνηση για να ελέγξει τις τιμές, που 
διαθετουν είτε κατά τις εισαγωγές, είτε κατά την παρα
γωγή τα μονοπώλια, είναι φυσικό να αυξάνουν οι τιμές.

Αλλα, αφού η αύξηση των μισθών περιορίζει τον πληθω
ρισμό. να μας εξηγήσει ο κ. Υπουργός γιατί ενώ πραγμα
τικά το εισόδημα, τουλάχιστον με τα δικά του στοιχεία και 
θα είναι παραπάνω, γύρω στο 12% θα πέσει το 1986, οι 

α̂ αυςηθούν κατά 22%. Να έχουμε μία εξήγηση, να 
εχουμε απάντηση, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι δυνατό 
να πέφτουν οι μισθοί και οι τιμές να αυξάνουν και να μένουν 
σε ~ώ·ύ υψηλά επίπεδα ;

Βεβαίως, μας είπε να τα αφήσουμε στις συλλογικές δια- 
πραγματευσεις. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλά προβλή- 

Υ;α ~ις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η καθιέρωση 
'η3ζ(ΑΓΑ είναι να εξασφαλισθεί κάτι το κεκτημένο' που 
-σοίς κεκτημένα αφαιρείτε από τους εργαζόμενους με τις 
^ραςεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι εργαζόμενοι πέρα 
απο όρους εργασίας, έχουν να διαπραγματευθούν για
εην αυςηοη την πραγματική και τη συμμετοχή τους στην 
*%ηση του εθνικού εισοδήματος. Γιατί πρέπει να συμμε
τέχουν και αυτοί, διότι βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής και 
^*ια συνέπεια πρέπει να βελτιώνονται και οι αποδοχές.

ομένιος, υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν να

αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι με τις συλλογικές διαπραγ
ματεύσεις και δεν είναι σοβαρό επιχείρημα το ότι δεν το 
νομοθετούμε για να το αφήσουμε στις συλλογικές διαπραγ
ματεύσεις.

Κύριοι βουλευτές, ειπώθηκε από τη μεριά μας γιατί υπο
στηρίζουμε την πρόταση νόμου. Διότι με τα μέτρα λιτό
τητας, που ήταν κατ’ επιταγή της ΕΟΚ και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, ουσιαστικά αφαιρούνται δισεκατομ
μύρια από την εργατική τάξη, γύρω στα 350, 370 και δί
νονται περίπου τα 3/4 στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στο με
γάλο κεφάλαιο και στα μονοπώλια, και 1/4 ωφελείται το 
δημόσιο απ’ αυτήν τη μείωση των μισθών και ημερομισθίων.

Βεβαίως, ποια είναι η κατάσταση και αν βγαίνουμε με το 
πρόγραμμα αυτό από την κρίση, είναι γνωστό, ότι το α
καθάριστο εθνικό προϊόν θα είναι αρνητικό. Είναι γνωστό, 
ότι οι επενδύσεις το 1986 προβλέπονται μείον 5 %. Δεν ξέ
ρουμε αν το έχετε αλλάξει τώρα. Τουλάχιστον για το τρί
μηνο το δελτίο του Σεπτεμβρίου, έλεγε πλην 5%, ο πλη
θωρισμός σε μέσα επίπεδα γύρο στο 22%, το εξωτερικό 
χρέος από 8.309.000.000 δολάρια το 1986, θα πάει στα
15.428.000. 000 δολάρια. Αυτό δώσατε στο Διεθνές Νο
μισματικό Ταμείο.

II ανεργία από 8,1 που ήταν το 1984 θα πάει στο 9,25 
το 1987, από τα στοιχεία που δίνετε εσείς οι ίδιοι.

Βεβαίως, φέρατε ένα τελ.ευταίο μέτρο για το πάγωμα των 
τιμών. Εκείνο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι, ότι ου
σιαστικά και εδώ θέλετε να φαλκιδεύσετε τα δικαιώματα 
των εργαζομένων. Είχατε πει στις πράξεις νομοθετικού πε
ριεχομένου, ότι αν στο τέλος των χρήσεων 86 και 87 προ
κόψει απόκλιση προς τα άνω, μεταξύ του προβλεφθέντος 
και του πρα-| ματικού πληθωρισμού, η διαφορά θα καταβληθεί 
στην αρχή του επόμενου έτους. Δηλαδή κάτι που είχατε 
ενδεχόμενα να καταβάλετε στην αρχή του ’87 παγώνεται 
τώρα, θα εμφανισθεί αυτή η αύξηση το Φλεβάρη του ’87 
και επομένως θα πάμε για το 88 για να δώσετε οποιαδήποτε 
διαφορά είχατε υποσχεθεί, με αυτές τις αντισυνταγματικές 
αντεργατικές, αντισυνδικαλιστικές πράξεις νομοθετικού πε
ριεχομένου.

Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και το έχουμε βάλει 
και άλλη φορά. Οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν από 99.
000.000.000 δρχ. το' 1981 σε 318.000.000.000 δρχ. το 
1986. Το δημόσιο χρέος από 8.300.000.000 δολάρια σε
15.428.000. 000 δολάρια και δεν έχετε κάνει ούτε ένα έργο 
ουσιαστικά παραγωγικό, βιομηχανικό. Αυτή είναι η πο
λιτική σας και εδώ επιμένουμε ότι δεν ακολουθείτε καμία 
αναπτυξιακή πολιτική.

Εμείς βεβαίως τασσόμαστε υπέρ μιας άλλης πολίτικης, 
μιας άλλης ανάπτυξης, αντιμονοεαολιακής, αντιϊμτϊερια- 
λιστικής προς όφελος των εργαζομένων, που θα δημιουργεί 
τις βάσεις για αυτοδύναμη, αυτοτελή οικονομική ανάπτυξη.

Η Νέα Δημοκρατία επιβεβαίωσε αυτά που διάβασε η συνά
δελφος Δαμανάκη, ότι «τα μέτρα είναι σε θετική κατεύθυν
ση και αν χρειάζεται να πάρουμε κι άλλα» Αυτά είπε ο κ. 
Κανελλόπουλος και για την ταμπακιέρα δεν είπε τίποτε. Επο
μένως δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα.

Όσον αφορά για τη ΔΗΑΝΑ επιβεβαίωσε αυτό που δ ιά
βασε η συνάδελφος Δαμανάκη για τον κ. Στεφανόπουλο που 
είπε, «χαίρω γιατί οι αντιλήψεις μας γίνονται τώρα αποδε
κτές και από την Κυβέρνηση». Βεβαίως, ο κ. Μουτζουριδης 
μας είπε ότι καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παρά
γουμε και τι να κάνουμε. Αν δείτε τα επίσημα στοιχεία αυτα 
είχαμε στη διάθεσή μας σήμερα και τα έχουμε καταθέσει 
άλλη φορά στη Βουλή - θα δείτε ότι το 1982 το ΑΕΠ ήταν 
2.547 δισ. δρχ. και η κατανάλωση ήταν 2.164 δις̂  δρχ. 
Επομένους ένα ικανοποιητικό μερίδιο έμενε για επενδύσεις. 
Αλλά επενδύσεις δεν γίνονταν, γίνονταν καταθέσεις στο ες,ω- 
τερικό, ή δεν ξέρουμε τι άλλο. Το 1984 ενώ το ΑΕΠ αυςη- 
θηκε κατά 2.613 δισ. η κατανάλωση ήταν 2.223 δισ. δρχ. 
Κατά συνέπεια δεν ευσταθεί ο χαρακτηρισμός ότι κατανα
λώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε.
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Κύριοι βουλευτές, εδώ ακούστηκαν και ορισμένοι όροι 
τους οποίους πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ακούστηκε το περί 
παραοικονομίας, ότι δηλαδή υπάρχουν αυτοί, που δε δη
λώνουν το δεύτερο επάγγελμα που έχουν κ.λ.π. Βεβαίως υπάρ
χει και αυτό το πρόβλημα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι οι 
υπερτιμολογήσεις και οι υποτιμολογήσεις, που διοχετεύουν 
στο εξωτερικό τεράστια ποσά, που διοχετεύουν χορηγήσεις 
τραπεζιτικές στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι 
καταθέσεις, όπως σημείωσε η συνάδελφος Δαμανάκη, στο 
εξωτερικό. Αυτή είναι βασικά η παραοικονομία και αυτή 
πρέπει να έχει σαν στόχο να χτυπήσει η Κυβέρνηση. 
Ακούστηκε και το περί αποβιομηχάνισης.

Προφανώς εδώ ταυτίζεται, βιομηχανία με την μεταποίηση. 
Η ΛΑΡΚΟ περιορίζει τη δραστηριότητά της, η χαλυβουρ- 
γική περιορίζει τη δραστηριότητά της, αλλά εμείς λέμε ότι 
βιομηχανία είναι και η ενέργεια,οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, 
είναι και οι κατασκευές. Βεβαίως υπάρχει κρίση, αλλά τε- 
λικώς η οικονομία έχει μια ανάπτυξη και η εργατική τάξη 
διαρκώς αυξάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισθωτοί 
από 1.220.000 που ήταν το 1961 με βάση τα επίσημα στοι
χεία το 1971 έφθασαν το 1.371.500 μισθωτοί. Δεν κάνουμε 
διορθώσεις για κάποιους που είναι μισθωτοί, αλλά που είναι 
διευθυντικά στελέχη και ανήκουν στην αστική τάξη κ.λ.π.

Το 1981, με βάση την απογραφή έφθασαν το 1.730.298 
μισθωτοί. Επομένως αυτά τα ζητήματα περί αποβιομηχά
νισης να μη μας αποπροσανατολίζουν και πρέπει να στεκό
μαστε στην άποψη, ότι διαρκώς η εργατική τάξη αυξάνει 
στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού.

Ακούστηκαν και ορισμένα πράγματα περί ανάπτυξης 
κυρίως από τον κ. Κύρκο. Δεν θέλουμε να σταθούμε στο πό
σο αντιεπιστημονικά ήταν αυτά και στο πόσο είχαν απαν
τηθεί και στην εποχή του Μάρξ, ότι τώρα υπάρχει μια διαρ
θρωτική κρίση, που κάθε 20-25 χρόνια έχουμε χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και μετά 20-25 χρόνια έχουμε υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και από το 1973 και μετά έχουμε χα
μηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εκείνο που θέλαμε να σημειώ
σουμε, είναι πώς θα έχουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα όταν 
υπογράφουμε και δεχόμαστε στην πράξη για το βάθεμα 
της ολοκλήρωσης στην ΕΟΚ, δηλαδή τον περιορισμό του 
βέτο, την ενοποίηση της αγοράς που θα στραγγαλίσει την 
ελληνική οικονομία και κυρίως τις μικρές και μεσαίες επι
χειρήσεις, όταν έχουμε συνεργασία και με το ΝΑΤΟ και 
με τη Δυτικοευρωπαϊκή ένωση, που ουσιαστικά σημαίνει 
πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες.

Κύριοι βουλευτές, εμείς τασσόμαστε υπέρ της πρότασης 
νόμου, τη θεωρούμε βασική για την εργατική τάξη, κεκ- 
τημένο δικαίωμα της εργατικής τάξης και η εργατική τά
ξη θα παλαίψει για να την κατακτήσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός). Το λόγο έχει 
ο κ. Κύρκος προκειμένου να δευτευρολογήσει.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήμουν 
στην Αίθουσα αυτή όταν συζητιόταν η πρότασή μας το 
1978. Έκανα έναν υπαινιγμό για να προφυλάξω τον κ. Υ 
πουργό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Επιβε
βαιώνω τη δήλωσή σας, γιατί και εγώ ήμουν τότε εδώ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ. Δεν επιβεβαιώνετε το δεύτερο 
σκέλος, ότι έκανα έναν υπαινιγμό, για να προφυλάξω τον 
κ. Υπουργό. Γιατί, όμως θα θυμούνται πολλοί που ήταν 
στην Αίθουσα αυτή. . .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Επιβε
βαίωση υναινιγμού δεν μπορώ να κάνω.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ. Αλλά αυτό μπορούν να το επι
βεβαιώσουν και άλλοι συνάδελφοι που ήταν στην αίθουσα 
αυτή, τα ίδια επιχειρήματα ακριβώς ακούσαμε τότε.

Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Υπουργό και άν είχε 
την καλωσύνη να μας απαντήσει τ ί θα εισηγηθεί μεθαύριο; 
Είχε αφήσει ένα ελάχιστο παραθυράκι μιας προσδοκίας,

σ’ ότι αφορά μια νέα εισοδηματική πολιτική για τα κατώ
τερα εισοδήματα, τ ί θα εισηγηθεί ο ίδιος μεθαύριο ;

Κατά τα άλλα δεν είναι μομφή ότι στρέψαμε την προ
σοχή μας στον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά θα ήταν λάθος 
να θεωρηθεί ότι όταν μιλούσαμε για τον ανθρώπινο παρά
γοντα δεν εκτιμούσαμε τις οικονομικές και πολιτικές πλευ
ρές που έχει το πρόβλημα. Αλλά τί να κάνουμε ;

Αυτός ο τόπος δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να 
προχωρήσει, όταν τον ανθρώπινο παράγοντα τον υποβαθμί
ζουμε απλώς σε ένα οικονομικό μέγεθος, και μπορούμε να 
τον στραγγαλίζουμε.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ορθότατα επιμείναμε σ’ αυτό, αλλά 
λυπούμαι διότι ο κ. Υπουργός δε θέλησε να παρακολουθήσει 
τη σκέψη που οδηγούσε κατευθείαν σε πολιτικές και οικο
νομικές συνέπειες. Το σύνθημα, να βάλουμε την Ελλάδα να 
δουλέψει, είναι ένα σύνθημα δικό μας. Το σύνθημα αυτό έχει 
πολιτικές προϋποθέσεις. Ποιοι θα δουλέψουν και για ποιους 
θα δουλέψουν ; Και σας βεβαιώνω, ότι αν ο Λαός λέει «νη
στικό αρκούδι δεν χορεύει», μπορούμε το ίδιο πράγμα διευ- 
ρύνοντάς το να το πούμε. 'Οταν ένας εργαζόμενος βλέπει 
ότι συνθλίβεται, ότι στίβεται και ότι αυτός σηκώνει τα 
βάρη μίας πολιτικής μονόπλευρης λιτότητας, σας βεβαιώ
νω, ότι δεν είναι ο καλύτερος συντελεστής για την ανά
πτυξη ούτε της παραγωγικότητας, ούτε της παραγωγής. 
Αυτό διαφεύγει από την Κυβέρνηση ακριβώς γιατί τον αν
θρώπινο παράγοντα τον συνθλίβει, δεν τον υπολογίζει. 
Και δεν είμαστε εμείς που δημαγωγούμε υποστηρίζοντας 
την ΑΤΑ.

Θα ήθελα, επίσης να θυμίσω γιατί αυτή η Αίθουσα κρα- 
τάει στη μνήμη της πολλά πράγματα, ότι εκείνος που από 
την θέση του αγορητή στην Αίθουσα αυτή υπερασπίζονταν 
ότι ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός κερδών και όχι κό
στους, δεν ήταν βέβαια η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν 
ο Πρωθυπουργός, διακεκριμένος οικονομολόγος. Γι’ αυτό, 
λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι σήμερα βρισκόμαστε 
όχι απλώς σε μία πρακτική μιας συντηρητικής πορείας, αλλά 
βρισκόμαστε και στη συντηρητική θεμελίωση μιας συντη
ρητικής πορείας. Και κατά τούτο ο μεν κ. Κανελλόπουλος 
απέφυγε να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος στο ναι ή στο 
όχι - έκανε μία ανάλυση - η δε ΔΗΑΝΑ, από τη δική της 
μεριά καταψήφισε την πρότασή μας. Και είναι ολοφάνερο 
ποιων κοινωνικών δυνάμεων αυτήν τη στιγμή η σύμπλευση 
πραγματοποιείται, σε ένα από τα πιο θεμελιώδη ζητήματα 
που απασχολούν την κοινωνία μας.

Για μας, λοιπόν, ο μισθός και η ΑΤΑ δεν είναι απο
κλειστικά κοινωνικό εργαλείο, αλλά προφανώς υπάρχει ένα 
μίνιμουμ κάτω από το οποίο δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή 
καμία περικοπή. Αυτό ακριβώς λέμε.

Εσείς στηρίζετε τη σταθεροποίηση κύρια σ’ αυτήν την 
περικοπή. Και αγωνιζόμενοι να στηρίξετε τη λεγάμενη στα
θεροποίηση καταστρέφετε την ίδια στιγμή και την δυνατό
τητα της ανάπτυξης.

Εμείς δεν αγνοούμε τα οικονομικά μεγέθη και τους πε
ριορισμούς, πιστεύουμε όμως, ότι η πολιτική που στηρίζεται 
στην περικοπή των χαμηλών μισθών, ούτε αυτήν την πο
θητή σταθεροποίηση φέρνει. Και όλα τα στοιχεία που προσ
κομίστηκαν απόψε από τις Πτέρυγες της Αίθουσας που 
υποστηρίζουν την πρόταση είναι πάρα πολύ πειστικά.

Λησμόνησε βέβαια η Κυβέρνηση την ανάγκη της συναί
νεσης των εργαζομένων σ’ οποιαδήποτε πολιτική.

Μας είπε ο κ. Υπουργός και ορθώς, ότι η αμοιβή της 
εργασίας δεν είναι μια απομονωμένη νησίδα. Θαυμάσια. 
Ποια είναι τα μέτρα που την παρακολουθούν ; Και όταν 
εξήγγειλε τα μέτρα της σταθεροποίησης, δεν απέκοψε από 
τη σταθεροποίηση από την ανάπτυξη. Και σας επέδειξα 
με τους αριθμούς, που μας φέρνει τώρα ο προϋπολογισμός, 
ότι η ανάπτυξη αυτή είναι σχεδόν μηδενική.

Το ερώτημα, πού βαδίζει η οικονομία μας, είναι ένα ερώ
τημα το οποίο περιμένει την απάντησή του.
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Φοβούμαι, ότι ο κ. Υπουργός, με τα επιχειρήματά του, 

δεν υπερασπίζεται αυτή τη κουτσουρεμένη, και μεταμφιεσ
μένη ΑΤΑ, αλλά φοβούμαι παρά πολύ ότι προλειαίνει το 
έδαφος και για την πλήρη εγκατάλειψη και αυτής της μεταμ
φιεσμένης ΑΤΑ, με πολύ βαρειές, φυσικά, οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες.

Μας είπε, ότι η ΑΤΑ θα οδηγούσε στη αχρήστευση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Παράδοξο επιχείρημα από 
τη πλευρά της Κυβέρνησης, που έχει απαγορεύσει νομο
θετικά τώρα την διαπραγμάτευση.

Μας είπε, ότι προσβάλλει την διαφορετικότητα των επι
χειρήσεων. Υπάρχουν επιχειρήσεις ανθούσες και άλλες, 
που δεν θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος μιας ΑΤΑ, 
καθώς εξισώνει, λέει τις αυξήσεις. Αλλά εσείς απαγορεύσατε 
στις ανθούσες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μια αύξηση, 
που οι ίδιες θα την επιθυμούσαν. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, 
πολλές περιπτώσεις του κόσμου, των επιχειρήσεων, που 
μπορεί να μην ανθούσαν, αλλά που προέβλεπαν ότι θα μπο
ρούσαν να ανθίσουν αν είχαν μία πιο δραστήρια συμμετοχή 
των εργαζομένου στην παραγωγική διαδικασία και θα ήθε
λαν να δώσουν αυξήσεις για τούτο.

Φοβούμαι, ότι με όσα μας είπε ο κ. Σημίτης, μας απέ
δειξε ότι η κυβέρνηση του 1982, που προχωρούσε στην ΑΤΑ, 
ήταν τουλάχιστον ανεύθυνη. Και είναι κακός δάσκαλος της 
υπευθυνότητας το ΠΑΣΟΚ.

Μας είπε, τέλος, για την ανταγωνιστικότητα. Αλλά το 
ερώτημα είναι, γιατί χρεώνει τη μείωση της ανταγωνιστι
κότητας στους μισθούς και όχι σε τόσα άλλα ;

Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που μας είπε ο κ. Κάπ- 
πος, προηγούμενα. Πώς διάβολο εξηγείται, να συμπιέζον
ται οι μισθοί και να ανεβαίνουν ιλιγγιωδώς οι τιμές ; Κά
ποια απάντηση θα έπρεπε να υπάρχει.

Αλλά βεβαίως σ’ ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα, για  
άλλη μια φορά πρέπει να σκεφθεί η Κυβέρνηση πρώτα τον 
ανθρώπινο παράγοντα, δεύτερον τις επενδύσεις, τον τεχνικό 
εξοπλισμό και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Κατέληξε, απ’ όλα αυτά τα στοιχεία, στο πρώτο, το οποίο 
είναι η κλασική επιβεβαίωση της συντηρητικής άποψης και 
μάλιστα την παλαιοσυντηρητικής άποψης. Κοντολογής, 
ότι θα έπρεπε να συμπιέσουμε το κόστος της εργασίας.

Κύριοι συνάδελφοι, μας μίλησε ο κ. Υπουργός και περί 
υπευθυνότητας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να τον παρακολουθή
σουμε. Και δεν θέλουμε τώρα να γίνουμε κακοί. Και δεν 
θέλουμε, πολ,ύ περισσότερο αυτή την ώρα, να ξύσουμε βα- 
θειές πληγές.

I πάρχει, κύριοι συνάδελφοι, ένα πελώριο ερώτημα, που 
επικρέμαται στην κοινωνία μας. Είμαι βέβαιος, ότι το ερώ
τημα αυτό είναι αγωνιώδες και για τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. 
Βρισκόμαστε μπροστά σε καθημερινές αποκαλύψεις πραγ- 
ματων, που προκαλούν στο Λαό μας ένα δέος. Και ξέρουμε 
παρα πολύ καλά, ότι αυτά τροφοδοτούνται, πιθανώς, και 
από τις εσωτερικές αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ.

Περί ποιας υπευθυνότητας μπορεί να μιλήσει αυτή τη 
στιγμή το ΠΑΣΟΚ ;

Είπαμε χίλιες φορές, ότι αυτός ο Τόπος, είναι ο Τόπος 
των χαμένων προσδοκιών και των χαμένων ευκαιριών. Από
ψε ήταν μια ευκαιρία για την Κυβέρνηση να επιβεβαιώσει 
κάτι τι διαφορετικό.

Αεν αρκούν, οι λυρικοί τόνοι, ότι η Κυβέρνηση ενδιαφέ“ 
ρεται για τους εργαζόμενους. Μπορώ λοιπόν, και εγώ αντί" 
στροφως να πω, δεν ενδιαφέρεται. Ό χι διότι δεν θα ήθελ° 
να ενδιαφέρεται. αλλά γιατί η πολιτική που ακολουθεί, είνα)
8 ια πολιτική που τη φέρνει σε κατευθείαν σύγκρουση μαζ1 
τους.

Κ*ι επειδή έγινε κι ένας από άλ.λη πλευρά, υπαινιγμός 
Υ α ~ο αν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη μέσα στα όρια της 
Κοινότητας, εμείς υποστηρίζουμε πως μπορεί να υπάρξει, 
πωζ χρειάζεται όμως μια άλλη πολιτική και πως τα προβλή- 
8ατα μιας λιγότερο αναπτυγμένης χώρας, όπως και τα προ
βλήματα των πιο αναπτυγμένων χωρών, στο πλαίσιο της

Ευρώπης, δεν μπορούν πια να λυθούν μέσα σε ένα κλίμα 
εθνικού απομονωτισμού. Είμαστε σε ένα άλλο στάδιο μιας 
ιστορικής πορείας. Όσο γρηγορότερα τώρα το αντιληφθού- 
με, τόσο το καλύτερο.

Αλλά όσο εντιμότερα και καθαρότερα και σαφέστερα 
ακολουθήσουμε μία λαϊκή εργατική πολιτική, όσο περισ
σότερο βάλουμε τον παράγοντα εργαζόμενοι στο κέντρο 
των επεξεργασιών μας και των βλέψεων μας και θεωρή
σουμε, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ταυτόχρονα εκεί
νος που δημιουργεί και τα οικονομικά μεγέθη, αλλά για να 
κινηθεί χρειάζεται αυτό που απεκάλεσα κλίμα εμπιστοσύ
νης. τόσο πιο γρήγορα θα οδηγηθούμε σε μία πολιτική, η 
οποία μπορεί να συνυφάνει και τη σταθεροποίηση και την 
ανάπτυξη. Με μία προϋπόθεση : Ό τι πριν από όλα θα μπο
ρεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζομένων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ο κ. 
ΙΤρωτοπαπάς έχει το λόγο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΩΤΟΠΛΠΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
είναι γνωστό ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πλούτος. Η 
οικονομική ανάπτυξη μέχρι σήμερα - δεν ξέρω τι θα γίνει 
ύστερα από 20 χρόνια - μετριέται σε υλικά αγαθά. Και επει
δή μετριέται σε υλικά αγαθά, γ ι’ αυτό φθάσαμε και στις 
χώρες τις καπιταλιστικές, αλλά ακόμα και τις ανατολικές, 
να συζητάμε για καταστροφή του περιβάλλοντος. Γπάρχει 
ένας υλικός πλούτος, δηλαδή υλικά αγαθά καταναλώσεως, 
τα οποία είναι άφθονα ή προσπαθούν να είναι άφθονα, ενού 
κάποιο περιβάλλον χάνεται. Ο πλούτος γίνεται από το κε
φάλαιο, από την εργασία και από τους πόρους της γης για  
να μην πω το έδαφος. Και αν θέλετε να έχετε μία οικονομική 
σταθερότητα και μία οικονομική ανάκαμψη, πρέπει τουλά
χιστον και τον παράγοντα εργασία, που είναι ο εργαζόμενος 
άνθρωπος, να μπορέσετε να τον συγκινήσετε, ούτως ώστε 
να δουλεύει. Και βεβαίως οι εργαζόμενοι, όταν βλέπουν ότι 
το εισόδημα το δικό τους μειώνεται, ενώ τα εισοδήματα κά
ποιων άλλων δεν μειώνονται, ίσιος και αυξάνονται, αυτή 
την κατάσταση δεν μπορούμε να την ανεχθούμε.

Και βεβαίως η πρόταση νόμου είναι πολύ καλύτερη από 
την υπάρχουσα κατάσταση. Διότι η Κυβέρνηση κατήργησε 
οτην ουσία την ΑΤΑ, την κουτσούρεψε και την βάζει μέχρι 
ορισμένου ορίου. Θα έλεγα στον παρόντα κ. Υπουργό να 
μην προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που διάβασα στις εφη
μερίδες, να κρατήσουν στο δημόσιο ανθρώπους για περισ
σότερο καιρό, διότι δεν μένουν πιά. Όταν έχουν 25 χρόνια 
υπηρεσία και έχει φθάσει ο μισθός τους να μην απέχει παρα 
ελάχιστα από το μισθό του νεοπροσλαμβανομένου, οι άν
θρωποι με 25 χρόνια πείρα γιατί να παραμένουν στο δημό
σιό ; Οι διαφορές, όταν υπάρχει η τιμαριθμική αναπροσαρ
μογή, πρέπει σ’ όλους να πληρώνονται. Μην ξεχνάτε ότι 
και το Σώμα υτεέφερε, διότι οι αντιμισθίες, οι αμοιβές των 
δικαστών επί χρόνια δεν ανέβαιναν.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να ανε
βούν οι αμοιβές των δικαστικών, και πήρε και εμάς η μπαλα.

Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι την ΑΤΑ θα έπρεπε να την 
συνδέσετε με την παραγωγικότητα. Κάντε την προγραμ
ματισμένη, συνδέστε την όμως με την παραγωγικότητα. 
Δεν γίνεται και αυτό ; Τότε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να 
έχετε και σταθεροποίηση;

Βέβαια έχετε μία θεωρία, που την έχετε αναπτύςει, οτι 
με τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει θα έχουμε κατά κάποιο 
βαθμό κάποια σταθεροποίηση σε μία διετία και μετά θα 
έχουμε ανάκαμψη.

Από την ώρα που εδώ και 12 μήνες, που κάνετε την προ
σπάθεια της σταθεροποιήσεως και δεν έχουν υπάρξει σε 
σπέρμα και με βλαστάρια, τα οποία δεν βλέπουμε, οι ανα- 
πτυςιακοί σας μηχανισμοί, δεν θα έχετε την σταθεροποίηση 
και οι μόνοι οι οποίοι θα πληρώσουν το ((μάρμαρο)) θα είναι 
οι εργαζόμενοι. Δικαίως εξανίστανται,δικαίως δεν μπορούν 
να συνεισφέρουν και όσο και αν υπάρχει παραοικονομία - 
και υπάρχει - και όσο και αν για τους εργαζομένους υπάρ
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χουν και άλλα εισοδήματα, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενοι που δεν έχουν άλλο εισόδημα, παρά μονάχα 
το μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Αυτούς τους παραβλέπετε 
και εννοείτε να πηγαίνετε εναντίον τους. Εγώ δεν θα σας 
πω εύκολα βάλτε υποχρεωτικές τιμές στην αγορά. Δεν μπο
ρείτε να το κάνετε, δεν έχετε μηχανισμούς. Έχετε 5 χρό
νια που δεν μπορείτε να έχετε μηχανισμούς για να κρατή
σετε τις τιμές στην αγορά. Και καλύτερα να μην την χρη
σιμοποιείτε ποτέ, εφόσον δεν μπορείτε να τη συγκρατήσετε 
χωρίς μηχανισμούς.

Αν οι παρελθούσες κυβερνήσεις δεν πιστεύανε στις παρεμ
βάσεις - τις κάνανε διαρκώς, δεν πιστεύαν και εκείνοι θεω
ρητικά - θα μπορούσαν να πουν δεν πιστεύαμε. Εσείς όμως 
πιστεύετε στις παρεμβάσεις.

Πιστεύετε σε ένα οικονομικό σχεδίασμά, αλλά έπρεπε να 
έχετε μηχανισμό ελέγχου των τιμών των βασικών αγαθών. 
Δεν υπάρχει και αυτός. Και αφού δεν υπάρχει και αυτός, 
η εισοδηματική σας πολιτική είναι μία εισοδηματική πο
λιτική, η οποία είναι και άδικη κοινωνικά, αλλά και δεν θα 
φθάσει στο οικονομικό αποτέλεσμα που θέλετε.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Τόσο ολι
γαρκής, κύριε Πρωτοπαππά ; Είχα όλη την διάθεση να σας 
δώσω και άλλο χρόνο !

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΙΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
άλλη φορά θα μου τον δώσετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). 'Οχι, άλλη 
φορά. Δεν διατηρείτε δικαίωμα και αξιώσεις εκ του λόγου 
ότι δεν εξαντλήσατε το χρόνο σας.

Παραγράφεται το δικαίωμα αυτό.
Ο κ. Μουτζουρίδης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΤΤΖΟΤΡΙΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, δεν 
έχει ανάγκη της γνώμης μας η πρόταση νόμου, ότι ξεκι
νάει, ίσως, από καλές προθέσεις. Όμως πιστεύουμε, ότι ενώ, 
φραστικά, η πρότασις είναι οπωσδήποτε υπέρ των εργα
ζόμενων, τελικά καταλήγει να είναι σε βάρος των, να είναι 
αναποτελεσματική και να είναι περιορισμένης εμβέλειας, 
αφού δεν λύει οριστικά το θέμα. Το θέμα αντιμετωπίζεται, 
μόνο με την μείωση των επενδυτικών δαπανών του δημο
σίου, με την ελάττωση του δημόσιου τομέα, με το ότι η 
ίδια η κυβέρνηση πρέπει να δώσει, πρώτη, το παράδειγμα 
της λιτότητος, όταν το αξιώνει από τους άλλους και βασικά, 
με την ΑΙΙΑ και την συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρ
δη (όχι, βέβαια, και στις ζημίες) των επιχειρήσεων.

Το σχέδιο νόμου είναι οπωσδήποτε, θα έλεγα, ένα μέτρο 
«τσόντα», το οποίο αναστέλλει παράλληλα την συσσώρευση 
διαμαρτυρίας κατά της Κυβέρνησης αλλά και διαιωνίζει την 
αναποτελεσματική και καταστρεπτική πολιτική της Κυ
βέρνησης.

Εμείς της «Δημοκρατικής Ανανέωσης», πιστεύουμε στις 
προτάσεις τις οποίες ήδη υπεστήριξα. Δηλαδή στην δύναμη 
της παραγωγικής εργασίας, στην ανάγκη της ανταγωνιστι- 
κότητος, τη δύναμη της συμμετοχής των εργαζόμενων στα 
κέρδη, στη συμμετοχική δημοκρατία. Λυπάμαι που επί των 
σαφών προτάσεών μας, ο κ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
δεν θέλησε να λάβει θέση. Αλλά παράλληλα, χαίρω που εί- 
μεθα το μόνο Κόμμα που υπεστήριξε, σ’ αυτή την Αίθουσα, 
αυτές τις δύο προτάσεις, που άλλωστε, με επιτυχία και 
υπέρ των εργαζομένων - εκφράζονται στις οικονομικά προηγ
μένες χώρες.

Ο κ. Α. Κανελλύπουλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
της «Νέας Δημοκρατίας» αντέδρασε επί των προτάσεών μας, 
με το επιχείρημα ότι ο θεσμός αυτός της συμμετοχής των 
εργαζόμενων στα κέρδη των επιχειρήσεων έχει παύσει να 
εφαρμόζεται και ότι μπορεί να καταστρατηγηθεί, αφού οι 
επιχειρήσεις δεν θα εμφανίζουν κέρδη.

Γον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κα' σ’ αυτή την Α ί
θουσα και απ’ αυτή τη θέση, πάντοτε, τιμώ και σέβομαι. 
Όμως, θα του υπενθυμίσω, μονάχα, ότι ο καθηγητής 
Στρατής Ανδρεάδης, του οποίου θαυμάζω το επιχειρη
ματικό και οικονομικό δαιμόνιο, σε ανύποπτο χρόνο, δη
λαδή το 1982, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
«Εμπορικής Τραπέζης», είχε υποστηρίξει, μεταξύ άλλων 
του προτάσεων, επί λέξει, ότι είναι αναγκαία : «Η συμμε
τοχή των εργαζόμενων στη διοίκηση και στα κέρδη της 
επιχειρήσεως καθώς και η αυτόνομη διοίκηση των ασφα
λιστικών των ταμείων». Βεβαίως και ο κ. Σ. Ανδρεάδης 
όπως και ο ελληνικός Λαός μετά από το 1981 υπήρξαν 
θύματα της σοσίαλομανίας.

Θα υπενθυμίσω, επίσης, στον κ. Κανελλόπουλο, τις 
σχετικές απόψεις του εμπορικού συλλόγου Πειραιά, εν 
έτει 1985. Διαβάζω από τον «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΟ» της 17ης Οκτωβρίου 1985, επί λέξει : «Ομόφωνη 
απόφαση του εμπορικού συλλόγου Πειραιά και του προέδρου 
του κ. Παναγιώτη Μπήτρου ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί 
η συμμετοχή των εργαζόμενων στα κέρδη των επιχειρή
σεων».

Και επειδή ο αξιότιμοι: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 
της «Νέας Δημοκρατίας» ανεφέρθη αρνητικά και στις 
ξένες χώρες, εκτός από το, όλως εφετεινό, παράδειγμα 
της Αγγλίας (που αντιπαρήλθε, ευφυώς) όταν, σύντομα, 
σ’ αυτή την Αίθουσα, θα συζητηθεί η σχετική επερώτησή 
μας θα προσκομίσουμε κείμενα νόμων μεγάλων φιλελευ
θέρων ευρουπαϊκών χωρών, όπου επιτυχώς εφαρμόζεται, 
σήμερα, η συμμετοχή των εργαζόμενων στα κέρδη των 
επιχειρήσεων.

Η άλλη δικαιολογία του κ. Κανελλόπουλου, ότι δεν 
θα εμφανίζονται κέρδη, δεν είναι βάσιμη :

1. Λόγω υπάρξεως φορολογικών ελέγχων.
2. Λόγω ωφελειών και των επιχειρηματιών και
3. Διότι παράλληλα, θα ισχύσει η συμμετοχή των εργα

ζομένων στη διοίκηση, χωρίς να θιγή το διευθυντικό δι
καίωμα.

ΓΙΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ο κ. Κοι
νοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εξε- 
δήλωσε την επιθυμία να ομιλήσει.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΈΛΛΟΙΙΟΥΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
παρηκολούθησα με πολύ προσοχή την ομιλία του αξιότιμου 
Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. Ομολογώ ότι ωραιό
τερη επίθεση εναντίον της πολιτικής μέχρι τούδε του 
ΓΙΑΣΟΚ και περισσότερο θεμελιωμένη σύμφωνα με την 
δική του την επιχειρηματολογία δεν έχω ξαναδεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ. Διακρίνεσθε για αντι
σημιτισμό !!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Αυτό είναι δικό 
μου, δεν είναι δικό σας, αλλά δεν θέλω σ’ αυτή την Αίθουσα 
να θεωρηθεί ότι κάνω αντισημιτισμό! Θέλω να θεωρηθώ 
ότι είμαι αντικειμενικός.

Οφείλω πάντως να ομολογήσω κύριε Πρόεδρε, ότι για 
πρώτη φορά είδα από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ένα 
πόλεμο εναντίον της Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ και μά
λιστα με τέτοια επιχειρηματολογία που με εξέπληςε.

Τι μας είπε ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας : 
„Η ΑΤΑ έχει ως χαρακτηριστικό ότι εντείνει τον πληθω
ρισμό και ότι καθιστά δυσχερή, αν όχι αδύνατη, τη λει
τουργία του μηχανισμού των τιμών.

Σε ό,τι αφορά την ΑΤΑ καθ’ εαυτή, ως παράγοντα 
του πληθωρισμού, θα του θυμίσω τι έλεγε ο προκάτοχός 
του - και δε φαντάζομαι σ’ αυτό το σημείο να υπάρχει 
διάσταση απόψεων μεταξύ του κ. Σημίτη και του κ. Αρσένη.

Έλεγε, λοιπόν, ο κ. Αοσένης ότι η ΑΤΑ είναι όπλο 
αμυντικό, αφού καταβάλλει την άνοδο του κόστους ζωής 
εκ των υστέρων. Δε'/ είναι πληθωριστική για το · λογά 
αυτό. Αν, λοιπόν, καταβάλλει την αύξηση εκ των υστέρων - 
μας έλεγε ο κ. Αρσένης - δεν είναι πληθωριστική.
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Ο κ. Σημίτης τώρα μας υποστηρίζει, ότι η ΑΤΑ είναι 

πληθωριστική. Θα ακούσουν αύριο οι εργαζόμενοι αυτή 
την περίφημη θεωρία του ΠΑΣΟΚ ότι : εμείς, εν αντι- 
θέσει προς τους προκατόχους μας, είχαμε εγκαινιάσει και 
εισαγάγει αυτή τη μέθοδο της αναπροσαρμογής των αμοιβών 
των εργαζομένων και τώρα αρνούμεθα τον εαυτό μας.

Βέβαια, δεν είναι παράδοξο. ΙΙείτε μου έναν τομέα, 
κύριε Πρόεδρε, στον οποίο το Π ΑΣΟΚ δεν αρνήθηκε 
τον εαυτό του ως τα σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ζητάτε 
από μένα συμμετοχή στη συζήτηση. Επί της ουσίας; 
Γνωρίζετε ότι δε'/ το δικαιούμαι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ. Αντιλαμβάνομαι, 
κύριε Πρόεδρε, ότι κωλύεσθε να απαντήσετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Επομένως 
«Ου συ με λοιδωρείς, αλλά ο τόπος». Για να θυμηθούμε 
και τον Αίσωπο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ. Χαίρομαι, γιατί 
αυτό που λέτε είναι επιβεβαίωση των υποψιών μου.

Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τονίσω, ότι ακούσαμε 
εδώ μία συγκροτημένη θεωρία εναντίον της ΑΤΑ.

Ανάμεσα, λοιπόν, στα άλλα ο κ. Υπουργός προσπάθησε 
να αποδείξει, ότι η ΑΤΑ ουσιαστικά αποβαίνει σε βάρος 
της οικονομίας και ότι η σταθεροποίηση της οικονομίας 
πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς την ΑΤΑ, γιατί η ΑΤΑ 
βοηθάει στην ένταση του πληθωρισμού.

Δηλαδή, με άλλα λόγια τι μας είπε : Υπάρχει ο πληθω
ρισμός. Αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν μπορεί να 
γίνει με την αντιστάθμιση της απώλειας του εισδήματος 
των εργαζομένων. Θέλουμε να κάνουμε σταθεροποίηση 
Καλούμε τους εργαζόμενους να θυσιασθούν.

Με άλλα λόγια, όλη η αγόρευσή του δε συνίσταται 
παρά σε τούτο :

Θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι τη σταθεροποίηση.
Θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι ίσ<υς να γλωσσιμαχήσω 

σ’ αυτή την άποψη, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέτρα 
που παίρνει η Κυβέρνηση θα έτειναν στο να αντιμετω
πίσουν τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα, όμως, δυστυχώς 
είναι τούτο : Και σταθεροποίηση δεν πραγματοποιείται 
και οι εργαζόμενοι υποβάλονται σε θυσίες χωρίς ελπίδα.

Μας είπε ο κ. Υπουργός ότι δεν μπορεί, με την ύπαρξη 
της ΑΤΑ, να λειτουργήσει ο μηχανισμός των μίσθιόν 
και των τιμούν. Η απάντησή μου είναι ότι, αν δεν μπορεί 
να λειτουργήσει, γιατί δεν την καταργεί. Το να τη διατη
ρείτε εν τινι μέτρω, το να τη διατηρείτε υπό την μορφή 
που την διατηρείτε, δεν βοηθάει σε τίποτα. Αν είναι εξ 
υπαρχής η ΑΤΑ αποδοκιμαστέα. είναι αποδοκιμαστέα 
και ως προς τον τομέα του μηχανισμού των τιμών.

Αλλά περί ποιων τιμούν και περί ποιων μισθών μιλάτε, 
κύριε Υπουργέ: Τους με'; μισθούς τους δεσμεύσατε με την 
πράςη νομοθετικού περιεχομένου και απαγορεύσατε τη 
μεταβολή τους. Τις δε τιμές μόλις πριν λίγο τις παγώσατε, 
επίσης. Και είχα την ευκαιρία να πω από του Βήματος, 
ότι δεν κάνατε τίποτα άλλο παρά να «δέσετε τα κουπιά 
της βάρκας» και να περιμένετε να βγείτε στην ακτή, χωρίς 
φυσικά να είναι δυνατό κατόπιν αυτού.

Μας μιλήσατε ακόμα, κύριε Υπουργέ, ότι συνέβη η 
αμοιβή των εργαζομένων να είναι το 52% του ακαθάριστου 
εΥΧωριου προϊόντος. Κατόπιν τούτου ο εχθρός μας είναι 
01 αμοιβές των εργαζομένων. Εκεί πρέπει να επιπέσουμε 
για να βρούμε την εύκολη λύση, προκειμένου να αντιμετω
πίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο πληθωρισμός.

I ετοια λύση δεν έχω ξανακούσει. Αντί να λέμε, πως θα 
αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, σκεπτόμαστε πως θα 
επιβάλουμε θυσίες σε εκείνους, που υφίστανται το μεγα
λύτερο βάρος του πληθωρισμού.

Θα του θυμίσω τι έλεγε ο Αρχηγός του. Έλεγε, ότι 
°εν θα ήταν τραγικό θέμα ο πληθωρισμός, σε περίπτωση 
κατα την οποία θα ήταν δυνατόν κάθε μεταβολή μεγέθους 
να συμπαρακολουθείται από ανάλογη μεταβολή μεγέθους

σε άλλο τομέα. Δηλαδή να γίνεται κάθε αύξηση φανερά 
παντού. Αυτό δε'; είναι δυνατόν να συμβεί. Αυτοί που είναι 
δυνατόν ευκολότερα να προσαρμόζουν τις αμοιβές τους 
είναι εκείνοι, που πωλούν τα αγαθά τους. Εκείνοι, όμως, 
που πωλούν τις υπηρεσίες τους και δεσμεύονται, δεν είναι 
δυνατόν να προσαρμόζονται και υφίστανται ευκολότερα τον 
αντίκτυπο, απ’ ό,τι μπορεί να τον υποστούν όλοι οι άλλοι, 
του πληθωρισμού.

Θα ήθελα ακόμη να τονίσω στον κ. Υπουργό μία παρα
τήρηση που ελέχθη εδώ και που δεν συνιστά έναν Υπουργό 
της Εθνικής Οικονομίας. Μας είπε ότι επιτυγχάνουμε 
με την διολίσθηση την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας.

Φοβούμαι, κύριε Υπουργέ, ότι αν την τακτική αυτή 
θελήσετε να την συνεχίσετε και στο μέλλον, απλώς θα 
δίδετε ασπιρίνη σε μια καρκινοπαθή οικονομία. Το πρόβλημα 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι διαρθρωτικό, 
είναι οργανικό, δεν είναι συγκυριακό. Ίσως σε συγκεκρι
μένες περιπτώσεις, εντελώς καθορισμένες, είναι πράγματι 
δυνατόν με την διολίσθηση ή και την υποτίμηση να επι
τυγχάνουμε τη λύση, βραχυχρονίους, προβλημάτων αντα
γωνιστικότητας. Αλλά μακροχρόνια να μας λέτε ότι βρήκατε 
τη λύση δια της διολισθήσεως, να πραγματοποιείτε την 
επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, είναι 
αδιανόητο.

Ξέρετε τι κάνατε, κύριε Υπουργέ; Μ’ αυτή την διολίσθηση 
δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά εκείνο, που έκανε η αλεπού, 
η οποία έβαζε την γλώσσα της στη λίμα, έπινε το αίμα 
της και νόμιζε ότι κατόπιν αυτού αντιμετωπίζει τις προ
σωπικές της ανάγκες επιβιώσεως.

Ακόμη κάτι άλλο. Μας είπε εμείς αυξήσαμε στο πλαίσιο 
αυτών των προσπαθειών μας τις δαπάνες της παιδείας, 
τις δαπάνες της υγείας και δούσαμε ακόμα και τον κοινω
νικό μισθό και κατόπιν τούτου γιατί να διαμαρτύρονται 
οι εργαζόμενοι. Όμως εγώ είπα και δεν άκουοα αντα
πάντηση, ότι 15 δισ. δρχ. έχασαν οι εργαζόμενοι από το 
εισόδημά τους στη 5ετία. Αλλιώς το 25% του εισοδήματος 
τους. Μπορεί να μας πει ο κ. Υπουργός, αν με όλα τα  
μέτρα που πήραν αντιστάθμισαν την απώλεια του 25%; 
Δεν μπορεί να το πει και αυτό είναι αυτονόητο.

Ουσιαστικά, όλα όσα μας είπε ο αξιότιμος Υπουργός 
συνίσταντο στο ότι η Κυβέρνηση, διαφωνώντας με τον 
εαυτόν της, δεν αποδέχεται πια τη λύση της ΑΤΑ, υπ ;  
οποιαδήποτε, μορφή.

Φοβούμαι, ότι αύριο ίσως η ΑΤΑ να υποστεί και νέα 
φαλκίδευση ύστερα απ’ αυτή τη θεωρία. Στην Αίθουσα 
αυτή ο Υπουργός καταοάστηκε και την ΑΤΑ και εκείνους 
οι οποίοι εφεύραν και επέβαλαν την ΑΤΑ. Εμείς πιστεύουμε, 
ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να είναι 
οργανική και η οργανική αντιμετώπιση συνίσταται στο 
ότι πρέττει με κάθε τρόπο να αιτιμετωπισθεί το πρόβλημα 
του πληθωρισμού, οπότε θα καθίστατο περιττή οποια
δήποτε ΑΤΑ. Αυτό συνέβη συ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
και μ’ αυτό τον τρόπο αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά 
ο πληθωρισμός.

Ακόυσα και ορισμένες παρατηρήσεις άσχετες με την 
ομιλία του κ. Υπουργού, σχετικά με τις απόψεις μου και 
για την ΑΤΑ και για την παραγωγικότητα και για την 
συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη.

Θα ήθελα σ’ αυτό το σημείο να απαντήσω στο φίλο 
κ. Μουτζουρίδη. Δυστυχώς, αυτά τα οποία είπε, σχετικά 
με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη, έχουν 
πλέον αποδοκιμασθεί. Αν υπήρχαν ακόμη μερικοί καθυ- 
στερημένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι απεδέχοντο αυτή τη 
λύση διεθνούς, και επιστημονικά και πρακτικά, η λύση 
αυτή εχει αποκηρυχθεί. Και κατά τον ίδιο τρόπο δεν συμ
βαίνει να ταυτίζεται η παραγωγικότητα με την περίπτωση 
του πληθωρισμού. Παραγωγικότητα είναι η αύξηση του 
προϊόντος, που πραγματοποιείται από μεγαλύτερη από
δοση, δηλαοή από τη μείωση του κόστους της παραγωγής, 
απο τη συμμετοχή των συντελεστών στην παραγωγή αυτή.
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Αυτό είναι δικαίωμα του εργαζόμενου, καθ’ ο μέτρο συνέ
βαλε σ’ αυτήν την αύξηση. Και δεν έχει καμία σχέση 
με τον πληθωρισμό, ο οποίος αφαιρεί από τον εργαζόμενο 
το επίπεδο του εισοδήματος, το οποίο δικαιούται, άσχετα 
από την πρόσθετη αύξηση την οποία πρέπει να πάρει 
εξ αιτίας της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Κατά 
συνέπεια, δεν μπορούμε να εμφανιζόμαστε με πρόγραμμα 
βελτίωσης της παραγοιγικότητας και να νομίζουμε ότι 
λύσαμε τα προβλήματα, αντιμετωπίζοντας τον πληθωρισμό.

Κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι πράγματι σε μια περίεργη 
πράγματι ψυχολογία αυτή τη στιγμή, γιατί πίστευα ότι 
το ΠΑΣΟΚ, εκείνα τα οποία λέει, τουλάχιστον ορισμένα 
απ’ αυτά, τα πιστεύει. Έρχεται αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο 
Γπουργός της Εθνικής Οικονομίας να κλονίσει εκείνα τα 
οποία διεκήρυξε στον ελληνικό Λαό. Δεν μιλώ για τη 
γενικότερη πολιτική του ΠΑΣΟΚ, την οποία σε κάθε 
βήμα έχει μέχρι στιγμής ανακαλέσει. Αλλά το να ισχυ
ρίζεται τώρα, ότι η ΑΤΑ του βλάπτει τη σταθερότητα της 
οικονομίας, είναι απαράδεκτο, αφού την έχει την ΑΤΑ 
και προσπαθεί απλώς να την φαλκιδεύσει, δηλαδή προ
σπαθεί σε βάρος των εργαζομένων, με πληρωμή από μέρους 
των εργαζομένοον, με αντίτιμο από μέρους των εργαζο- 
μένοον να επιτύχει κάποια σταθεροποίηση της οικονομίας. 
Την απάντηση - δεν υπάρχει καμία αμφιβολία - θα τη 
δώσουν οι εργαζόμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργα
ζόμενοι θα σκεφθούν ή θα δεχθούν εντολές από μέρους 
εκείνων που τους επηρεάζουν, οι οποίες θα αποβλέπουν 
περισσότερο στο συγκεκριμένο τους συμφέρον και λιγότερο 
σε σκοπούς πολιτικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ο κ. Υπουρ
γός της Εθνικής Οικονομίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο
μίας). Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Κανελλόπουλος άσκησε 
κριτική σε δική μου πάλι τοποθέτηση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το «πάλι» γιατί 
το είπατε; Το δικαιούμαι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικο
νομίας). Την ασκήσατε από το Βήμα. Αλλά, κύριε Κανελ- 
λόπουλε, στο κύριο θέμα του νομοσχεδίου, ποια είναι η 
θέση σας, εγκρίνετε ή όχι, δε'/ είπατε τίποτα, ούτε από το 
Βήμα, ούτε τούρα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κάνετε λάθος, 
κύριε Υπουργέ. Μίλησα με σαφήνεια, αν θέλετε, - πάρτε 
τα πρακτικά για να δείτε. Είπα ¡Ανεξάρτητα από την 
επιστημονική ή πρακτική αξία της ΑΤΑ σήμερα, δεν 
έχουμε το δικαίωμα της πολυτέλειας να συζητάμε, αν 
θα πρέπει ή όχι να βελτιώσουμε την κατάσταση των εργα
ζομένων, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα. Και κατά συνέπεια, 
δεν έχουμε το δικαίωμα να υποβάλλουμε μονομερώς τους 
εργαζομένους στη θυσία για να πετύχουμε τη λεγάμενη 
σταθεροποίησή σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικο
νομίας). Εγώ δεν κατάλαβα τον κ. Κανελλόπουλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). ΓΙερι- 
φραστικότατα τοποθετηθήκατε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο
μίας). Νομίζω ότι ο κ. Κανελλόπουλος θέλει και την πίττα  
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Θέλει και την κριτική 
στην Κυβέρνηση για τη στάση της και δεν θέλει να εκ- 
φρασθεί, έτσι ούστε να μη του ασκηθεί κριτική για τη 
στάση της Νέας Δημοκρατίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Εγώ δέχομαι και 
ψηφίζω υπέρ του νομοσχεδίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΙΠΟΣ. Επιτέλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο

μίας). Θα το σημειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Αποδεί

χτηκε ότι η αγωνία ήταν στον κ. Κάππο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο
μίας). Ας πω και δύο λόγια, για να κλείσω, σ’ αυτά που 
είπε ο κ. Κύρκος. Ο κ. Κύρκος είπε, ότι είμαστε Χώρα 
ή Λαός χαμένων προσδοκιών και χαμένων ευκαιρι
ών και ότι αυτή είναι πάλι μία χαμένη προσδοκία.

Εγώ, κύριε Κύρκο, δεν συμμερίζομαι τη στάση σας 
ή την άποψη, η οποία εκφράζεται μέσα από αυτή τη παρα
τήρηση, ότι πρέπει πάντα να εκφράζουμε τη λύπη για τον 
εαυτό μας, πρέπει πάντα να εκφράζουμε πόσο κακά πη
γαίνουμε ή πόσο άσχημα ή πόσο στραβά μας πάνε όλα, 
αλλά πρέπει, αντίθετα, όταν έχουμε μία δύσκολη περί
σταση, να έχουμε το θάρρος να παίρνουμε και μέτρα, τα 
οποία είναι αντιδημοτικά, μέτρα τα οποία φαίνονται ότι 
εκ πρώτης όψεως είναι σε βάρος μεγάλων τμημάτων του 
πληθυσμού, να έχουμε, επαναλαμβάνω, το θάρρος, για να 
μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, 
ένα αποτέλεσμα που είναι πράγματι σε όφελος των εργα- 
ζομένιυν. Και αυτό επιδιώκει η Κυβέρνηση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
το λόγο παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Έχετε το 
δικαίωμα να πάρετε το λόγο άλλη μία φορά, κύριε Κανελ- 
λόπουλε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Για τελευταία
φορά, κύριε Πρόεδρε.

Βάσει αυτών τα οποία είπε ο κ. Υπουργός, η παρα
τήρησή μου είναι η εξής : Μας είπε, αφού φθάσαμε σ’ 
αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να εφαρμόσουμε εκείνο 
που προτείνει και όχι εκείνο το οποίο περιλαμβάνει η 
πρόταση νόμου. Η απάντηση είναι η εξής : Αφού φθά
σαμε σ’ αυτό το σημείο, ύστερα από τόσες παλινωδίες 
και τόσα λάθη της Κυβερνήσεως, η μόνη λύση είναι η 
παραίτηση της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Ο κ. Υ
πουργός έχει να παρατηρήσει τίποτα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο
μίας). Όχι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Κηρύσσε
ται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής της πρότασης 
νόμου και τίθεται σε ψηφοφορία.

Οι αποδεχόμενοι την αρχή της πρότασης νόμου παρα
καλώ να εγερθούν.

Δεν ηγέρθη ο απαιτούμενος αριθμός για τη λήψη νόμιμης 
απόφασηε και κατά συνέπεια η πρόταση νόμου απορρίπτεται.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
εγώ νομίζω ότι πρέπει πρώτα να διαπιστώσετε την έλλειψη 
απαρτίας, και κατόπιν την αδυναμία λήψεως αποφάσεως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός). Αυτό 
είπα, με άλλα λόγια.

Δέχεται η Βουλή να λύσουμε τη συνεδρίαση ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 23.05', λύεται 

η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 1986, 
και ώρα 11.00', με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης Κοινο
βουλευτικό Έλεγχο.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ


