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•Tseéim t 1 5  Ν οεμβρίου 1987

Α·Η*α, σήμβρβ mc-25,Nostti^iei>.Jj582, ^¿ρα jTerapaij 
ώρα 18.-49' .σονήλ&ΐ .στην .Ax&wea rnuipiasw u  so» 

ItauMutjjpioa η Βαολη, -’a i Ολομίλεο,, ,γωι va ro ty ,m i; 
ütd6 τηρ Προεδρία τον B ' ΑντντροίΔρου χ. ΓΓΑΝΑΓΙύΤΗ
Ν. i m m r ö r .

ΓΙΡΟΕΔΗΗΓΪΪΝ p i  αναγι'ώτης Ν. TC pi*'*^ . Kûptot
iavaSiXipai, αρχίζει η ^νΐϊρίαση.

-VaMtvivavMK'.jrc!?c το ΙΏώμα :asà . «  -ΒοΑλιαή *. J ï a i -  
λ» Στϊψανίδΐ} να «χέλοωϋα:

Λ '. ΚΑΤΑΘΕΣΗΑΝ&ΦΟΡΟΝ
î .  Οι Β «Λ »»*ς xä . ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΠΑΝΝΙΙΣ 

xzi ΗΜΑΣ ΒΕΖΔΡ0βΙΑΝ!ίϊΣ χχτάΦεσαν αναφορά της 
Κνωιης Ανδήρων — 1 "Ôswéwùx Στσατιωτιχών (Υταξιω- 

ματιχών — Οτλι-βώ*/ ’m 'K . ·137ό$44ΙΝομσύ Ιωαννίνων, 4η  
την οτδία διαμαϊτόρεται για την «ριχοττή της ΑΊΑ από τις 
τηι,'ηττχίς σσντάξχις.

2. .Ο -Β ^λ^τίς χλ. I W A S  ̂ lT m i^ A A K I E . W - 
ΚΟΔΑΟΣ ΚΑΑΟΓΑΗΣ, ΚΠΣΠΑΣ "KLOHTSlCS, ΜΑΡΙΑ 
AAMANiAKH χαι ΣΓΓΡϊΑΤΓΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ χατά&ισαν α- 
vaçcf a τ »  A ytoe^a ¿Nfaemc 1 ϊ* * ϊ«ά . ,μΐ τ^ν «β ία . ζητά 
την άφβση χρηματοδότη»; τον Λήμου τον για  την «παλλοτμίω- 
βη χ «  απόχτηση .της χΐρ-.^χής'ΣΛΐχίτβίρη Πειραιά,

3. Οι äoutemfe -**χ. Â â& A E  A-AMOfY, ,ΜΜΑ£ί 
ΒΕΖΔΡΒΒΑΙΝΗΣ -* *  AHMßS0ffiNi£S ^βΟΚΑΡίΔΗΣ
*ϊϊώ&ΐΐαν αναφορά το» Εμπορικού χαι Β'.ςμηχ«»«» ¿Επιμε
λητηρίου Εάν#ης, μ* *0* »»»** ζητά τη υΐίλόχωαη-jui τον 
Λατιτμί τον Τολωνίίοϋ ΊΕάώ&ης,

4. Θ Β »& »τ ίς  *.*. ΑΗΜΉΠΤϊυΟίΣ S O û m îS Q I .
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ, ,ΗΛΙΙΛΙΣ ί&£όΛΡ4ίΒΔΝΗΣ 
xa-, ΧΟδ«Ν0Σ ILAΠΑίΦΗΓΟΠΟΥΔΟΣ «-
'■■xtxrç& T-çz ,1ΐ*λλ·*4 αχής 'SX***!« ΣκνίΜ&Ληρων JÜÊA,-»» 
Σωματείον TBBE y. ai νσυ ΣωμίΧΜίου -ΣΧ ι̂αξτοόιχων ΊΚΑ 
Νον,οιί A iztfj, μ,ΐ την οποία ζητούν την αύξηση -ίων συ
ντάξεων των μελών τους, την κατάργηση τοο φόρου 'από τις 
συντάξ«ς χλτ.

Π. Οι ΒοΛοοτίς λ. su ΔΗΜΗΤΡίΟΣ ΈίΡΕΤΦΑΜΟΣ, 
ΚΩΝ/ΉΟΣ ΙΓΡ'ΪΜΤΠΣ, TCQNWÖS ΙΜΊΓΑΡΡΒ- 
1Ο ΤΙ ΟΥΔΟΣ Χ«ι ΗΛΪΑΣ ΤΜΚΔΤ^ΒΑΜΗΣ χατΛτταν 
αν »φορά της Ομοσπονδίας Αγροίτ«ων ΙΐυΧ&ίγων ZwxWfew 
ixt την ατοία ζηττί την άμεση χρηματοδότηση της 'Ένωτης 
Γ*ωργ:χών Σ,ινϊταιρισριών Zfxvv^ou αχό την Α:ΤΚ.

θ. Ογ Βοολατνέ« λα . HÆAS  ΈΟΤΤΊΟΤΚΑΑΚΗΣ xa.
Π .VNOTPPIAS ΤΙ ΑΣOTPPjiÆ χατά^ίοαν· avoapopri - της 
11 ανϊλλην-ας ΤΙ;ν.θΓκον55ας •‘EasqTsüJarairiS»» Ρίοχτητών Φορ- 
W K i ΤρΓχύχλων χαι Atnw.w-̂ ttîr^ μ*·-την οντοία ζητά τη 
λήψη ;ν*τρων γίβ την βλί&δίρη Ϊιαν.ίνϊρη των τ>χηιρεάτ®ν των

γο*λών της -c1 ίύεη τη -Χωράς ;την τροοτοχοίηση τον άρ·ΐροο 8
τον Αί. -LOTS/SD ,χλε.

7. θ !  Βο-νλκ«*- κλ. « ί® Ρ Ρ ΐΚ > Σ  ΒΡΕΓΡΡΑΚΟΣ, 
SEPAJTiSS ÜPRAIMTÎE, KÛN/NOS ΉΐΑΠΑΡΡ»- 
ΙΏϋΟΓΛΘ® -Χ4! AISHfTPIOS ΦΡΑΓΚΟΣ «τά ΐττα ν awaçopi tou Δημάρχοο Π  οράματος Αττιχής, μ»’την wèÎa 
ζητά τη μη ανοΛκωση ττιτο^ής - τοο Αήρον -tou xoj την 
άνταξη «οβίής^ττο >SjjlïiO ΙΤ4λης.

β. Ot TkùXwiç. χ.χ. METTfiSEPIOS .KAAOTMAiNiES 
toi TSÜIESE ΗΕ/ΑΡΕΗΑΝίΙΣ χατά·&οταν Ϊηχοακΰμα της 
Εφητιΐρίΐας Ίωαννίνων «ΏΡΟΙΝϋΕ ΛΟΠ0ίΣΐ|+ to .*rj»o 
αναφάρ*ται οτχ τροίλήμαΐΛ ίιοΛΐιοσης των Ελλάδων της Εο- 
puou Hzitpoo.

9. Όί Βοολβατίς χ,χ. ΑίΑΕΓόΕΡΒιΣ .ΚΑΑΟΕΕΑΝΝΙΈ 
xat 'ΗΜΑΣ _ΒΕ2ίΑΡΕΟΑιΙίΙΙΣ χατά^ΐσβν αναφορά tcj J k-
XoKpoakutovùu .Σνλλάγωι των ιν ΙωαννόΐΛς Αϊιτριωτών- #■ 
την οταά Αητά τη. Αατηρηση -της ,Κωνέταρχς Πάτρας β*ν 
Κάντρύο σογχώνωασης ̂ Κοινοτήτων.

10. Ot Βοολοοτάς χ.χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΑΟΓΜΝ- 
NIJS Tau ΗΑδΑΣ ΒΒΖ&ΡΕΒΑίΝ·KS χβτά!ί » « ν  ίηματίτο- 
μα της βφηρωρίίας Δοτίχ-ής Τνρμανίας νΟΛΐ(ΜΠΟΡΓΚΟ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ», το οποίο αν«ρ4ρ«ται στη •‘ίί«τονργίι 
των Ελληνιχών Σχολίίων της Δωτιχήις Ευρώπης,

Π . Οι ΒοοΧϊοτίς χ.χ. ΗΛΙΑΣ B t 3 A P » » iH S  μ ι  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚιΑΛΟΙΊΑΝΝΗΣ Χ0Γτά·&«σαν δημοσί-.νμα 
της Βφηητρίδίίς 2Μρϋα νάΣΜΜΙΑΚίί», 'τ» 'χακόίο Jünntwptïat 
«m jèpoprtftétw τη ς  μχής Ακφστηρίας κί> ,Α&ήνα
προς Σάμονχ>*.

12. jOî BwAnwafc; ·τ..χ. ΤίΑΙΑΣ ■ Βϊ4ΖΑ ΡΚιΒϋϊΝϊδ-χ χαι 
r lA E m æ iQ E  Κ Α ι Δ Ο Μ Λ Β & ί Σ ' ■'înwrfssjta 
-της Εφημχβύ&η; Σπάρτης οιδ^ΒΉΚΟΣ ’ΦΡΘΥΕΟΣ», τα 
«β ίο  .4βΐ»4ρ««αι ̂ στη .Αΐίτβνιργί·«:των ΒΑΤΛ τημα^ή»; S kôç-

18. Ot Βοολϊυτίς χ.χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . jfiAtAËCW- 
ΚΙ1Σ iy.at -HvMAJT iBÉEZAÎ^fâANiüS χχτάάοσαν -δηρβ»ί*> 
μα της Εφημο^ας ίκαννίχων ̂ ίίΔΗϊ'ΘδΙΡΜ.η, το οποίο μ - 
ναφέρ ;ται στα *ρο£ί-ήματα των ·φοιτητών sou Ψοχοταίδαγ«' 
γιχού Τμήματος το» ΤΙαν*πιστημ.ίοο Τωαννίνων.

14. Ot Β ^ , κ ί ς  χα . ΪΤ Δ Μ Χ · ΒΕΖΔΡΕ&ΑίΝιΗΣ, Ε- 
ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ KAAOTïANNTTS, ΊΤΑίΥΑΟΕ ΣΊΈΦΑ- 
ΝΙΔΒΣ, ^ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ» ΘΕΟΚΑΡΙΑΕΣ χαι ΘΕΟΔΩ
ΡΟΣ ΡΕΠΡΓΤΑΔΗΣ χατάγισαν .δηρ«Μ*νφβ της ΈφηΒΛ- 
ρίϊας «ΦΟΝΤΙ ΤΗΣ ΦΑΩΡΪΪΝΆΣβ, .το «Ûto Λναφίρΐτ»·. 
στην α«άγχη αννέ^ης της λιττοοργίας τη« XI aiiir/u^'xl·,· 
Αχαϊημίχς Φλώρινας,

IB, Ot Βο«λ*ντ*ς χ.χ. ΙΙΑΙΑίΣ ΒΒΖΔΡΕΒΑΝΗΣ χαι 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . ΙίΐΑΑΘΡΙΑΝΚΊίΣ χατάδβααν ..3ημοαί59χα



b -  τ ^ * ν γ

m o :ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤυΠΩΝ

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΑΙΑΚΟ ΠII)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ1 (Γιάννης Ν. Αλευράς). Επαναλαμβάνεται

η διακοχείσα eí>veSptotar¿.
(Στο σημείο αυτό εισέρχεσαι στην Αίθουσα ο Πρωθ υπουρ

γός κ, Λνδρέας Γ, Παχανδρέου. Οι Βουλευτές του Π A. 
ΣΟ.Κ. όρθιοι χειροκροτούν ζωηρά και παραΐεχαμένα).

Κύριοι <T''JV¿2aXcp0t. θα χρΟηγηθίί η κατάδοση του- Προ
ϋπολογισμού κατά τα «ειωθότα» και παρακαλώ τον κ. Τ- 
πουργό των Οικονομικών να προβεί στην κατάθεση.

Ο κ. Γχουργός των Οικονομικών έχε: το λογο.
(Στο σημείο αυτό ο κ. Γπουργός των Οικονομικών ανόρ- 

^εται επί της Έδρας και παραδίδει στον κ. Πρόεδρο της 
Βουλής τον i I ροϋπολογισμό τον οικονομικού έτους 1988).
(Χειροκροτήματα).

AIIMIIT'PIOS ΤΣΌΒΟΛΑΣ (Γπ. Οικονομικών). Κυρίες 
και κύριοι Βουλευτές, έχω την τιμή να καταθέσω στη Βου
λή τον ΓΙ ροϋπολογισμό του Κράτους, οικονομικού τους 1988, 
καθώς xa: τον απολογισμό και ισολογισμό οικονομικού -:τους 
1980 και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να ορίσετε -ημερομηνία 
για συζήτηση του προϋπολογισμού τόσο στην Κοινοβουλευτική 
Ε'πιτροπή, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.

(Ζωηρά χειροκροτήματα αχό την Πτέρυγα του ΠΛ. 
ΣΟ. Κ. ) ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν- Αλευράς). Έχω την εντύ
πωση ότι πρέπει να προσδιορίσουμε μερικά διαδικαστικά και 
για τη συζήτηση του προϋπολογισμού *α; για την ημερομη,- 
νία συζητήσει·!ς του. Συνηθίζεται άλλωστε.

Κ η ’ αρχήν τρέχε·, να πω, ότι ο· γενικοί εισηγητές θα 
υπάρξουν αχό τα τρία μεγάλα κόμματα, αχό το Π Λ ΣΟΚ, 
τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Ένας γενικός εισηγη
τής από κάθε ένα από· τα τρία, χου προανέφερα. κόμματα.

Σιτικοί εισηγητές : Τρεις αχό το IIASOK, 3ύο από τη 
Νέα Δημοκρατία, ένας αχό το ΚΚΙΟ.

Από τους Ανεξαρτήτους, ο Κανονισμός προβλέπει για έ
να. Εγώ θα πρότεινα. διότι είναι μεγάλος ο αριθμός των 
Ανεξαρτήτων, αν συμφωνεί η Βουλή, να υπάρξουν δύο ειοι- 
χοί εισηγητές από τους ανεξαρτήτους, δεδομένου ότ; είναι 
22.

Συμφωνεί το Σώμα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΓΛΙΠ ΙΈΣ. Μάλιστα.
ΠΡΘΚΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς), Θα ήθελα επίσης 

να προτείνω, η συζήτηση του Προϋπολογισμού, αν συμφωνεί 
βέβαια και η Κυβέρνηση και το Σώμα, ν* γίνε; την προη
γούμενη, των Χριστουγέννων,, εβδομάδα. Δηλαδή από τις Ιό 
του Δεκέμβρη. Όπως είναι γνωστό, με το νέο Κανονισμό 
ο Προϋπολογισμός συζητείτα: σε 5 ημέρες αντί των 4 που 
ήταν προηγουμένως, οπότε αν συμφωνήσουμε να συζητήσου
με τον Προϋπολογισμό, την προηγούμενη: των Χριστουγέννων 
εβδομάδα, -3α πρέπει να γίνε· η συζήτηση σε 5 συνεχείς συ
νεδριάσεις, όπως διαγράφει ο Κανονισμός, δηλαδή Δευτέρα 
14 Δεκεμβρίου. Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 
Θα τελειώσει δηλαδή στις 18 Δεκεμβρίου.

Είναι σύμφωνο Το Σώμα;
I I (ΑΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΊΈΣ. Μάλ·στα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς), Το Σώμα συνεφώ- 

νησε.
Κατά τα λοιπά 3» παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Επι

τροπής Οικονομικών υποθέσεων να συγκαλέσει την Παρα
σκευή το βραδύτερο την Επιτροπή, ούτως ώστε να προλάβουν 
οι λοιπές διαδικασίες, της καταρτίσεως των εκθέσεων. της 
κατχθέσεως των εκθέσεων, της εκτυπώσεως των εκθέσεων 
και της διανομής των εκθέσεων.

Γι’ αυτό -3α χαρακαλέσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Οικονομικών υποθέσεων μετά το πέρας της συνεδριάσεως να 
συνεννοηθούμε για τη διαδικασία της συγκλήσεως της Επι
τροπής.

14 ΟΚΤ. 2009 1 1 :2 4  Ρ 2

Στα κόμματα φυσικά -3α απευθυνθεί ο Πρόεδρος της Επι
τροπής για να ορίσουν τους γενικούς και ειδικούς εισηγη 
τές.

Ο κ. Πρόεδρος τη; Κυβερνήσεως θέλει το λόγο επί του 
Π ροϋπολογισμού;

Ορίστε κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
(Στο σημείο αυτό ο κ. Π ρωθυπουργός ανέρχεται στο Βή 

μα υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα των Βουλευτών της Σ-υ- 
μπολιτεΰσεως).

ΑΝΔΡΕΛΣ Γ. Π ΑΠΑΚΑΡΠΟΙ’ (Πρόεδρος της Κυ 
ίέρνησηςΤ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν 
κάνουμε χρήση ενός πεντάλεπτου; αλλά αφήνουμε όλη τσ, 
συζήτηση για τις μέρες που αφορούν τις 5 αχέ δω κα: 
χέρα— της συζήτησης επί του Προϋπολογισμού.

Θέλω, όμως, να προβώ σε μια δήλωση που αφορά την Κυ
βέρνηση και εμένα προσωπικά σε σχέση με τον Προϋπολο 
γισμό.

Η σχέση συνίσταται στο ότι, η εισοδηματική πολιτική κα 
διορίζεται από την Κυβέρνηση για το δημόσιο τομέα, αλλα 
βέβαια αυτό έχει τις προεκτάσεις του στ&ν ιδιωτικό τομέα, 

Ακριβώς επί του δέματος της εισοδηματικής πολιτικής 
έχει γεννηθεί ένα ερώτημα ύστερα από τα σχόλια των κο> 
μάτων. αλλά και του Τύ-.ςυ. το οποίο θα ήθελα ί % inr/.y 
νίσω.

Στη Θεσσαλονίκη διέγραψα την εισοδηματική πολιτική, 
χωρίς αριθμούς φυσικά, τονίζοντας ότι 3α υπάρξει πραγμα 
τική αύξηση του εισοδήματος των μισθωτών και ημερομ: 
σ3:ων, κι’ ότι αυτή η αύξηση 3α προελθεί. ατό 2 κυρίως 
πηγές, την ονομαστική αύξηση των αμοιβών τους κα: τι; 
φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα για μία Κυβέρνηση και 
για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος, είναι η 
συνέπεια και η αξιοπιστία. Και επειδή δημιουργήθηκαν πολ
λά πράγματι ερωτήματα, ϊ ;. ποιο βα·3μό τα μέχρι τοόρα λε- 
χθέντα αντιπροσωπεύουν ή καλύπτουν τις δεσμεύσεις που ανί- 
λ αία απέναντι στον ελληνικό Λαό στη Θεσσαλονίκη, 3α ή 
θελα να κάνω μία ανακοίνωση, η οποία προσδιορίζει, χωρίς 
καμία παρέκκλιση, την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρ 
νητης στον τομέα των μισθωτών /,α; ημερομισθίων έργα 
τών.

Εδώ απλούς διαβάζω τη δήλωση, η οποία ελπίζω να είναι 
πάρα πολύ σαφής κα; για σας και για τον ελληνικό Λαό 
κα; γ;* τους εργαζόμενους :

«Η εισοδηματική πολιτική για το 19-88 διαμορφώνεται <··: 
εξής : Την 1η Ιανουάριου 1988 καταβάλλεται διορθωτικό 
πΟσο 4.1)% περίπου και ταυτόχρονα προκαταβάλλεται η ΑΤΑ 
του πρώτου τετράμηνου του 1988.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από τους Βουλευτές του IIΛ. 
ΣΟ.Κ. ) .

Στη συνέχεια 3α δίδεται προκαταβολικά αν» τετράμηνο 
η ΑΤΑ του ε,.ομενου τετραμήνου. Λν μεταξύ της προκατα 
βαλλόμενηςΑ ΤΑ κάψε τετραμήνου και της πραγματικής ν 
νοδου του τιμαρίθμου στο τετράμηνο αυτό, υπήρξε αχόκλι 
ση. τότε η. διαφορά καταβάλλεται μαζί με την ΑΤΑ του επί 
μενού τετράμηνου.

Τώρα, η ΑΤΑ -δίδεται πλήρως, χωρίς αφαίρεση το-υ ν.-, 
γόμενο-υ πληθωρισμού για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 
GÜ.0001 δρχ. Γ·.α το τμήμα πάνω από 60.000 8ρχ. 3α αφα· 
ρείται ο εισαγόμενος πληθωρισμός και 3α καταβάλλεται τ·. 
50% για το τμήμα του εισοδήματος από 60.900 μέχρι 75.000 
δρχ. και το 25% για το τμήμα από 75,000 μέχρι ΐΟΟ,ΟΟι) 
δρχ. I ία το πέραν των 100,000' ·δ;χ. ποσό δεν καταβάλλετπ 
ΑΤΑ.

Πέρα από την αύξηση των μισ3ών και ημερομισθίων μέ 
fftó της ΑΤΑ, το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων από 
την 1η Ιανουάριου 19>88 3α αυξηθεί κατά σημαντικό ποσο 
στό και από την εξαγγελθείσα μείωση της φορολογίας sue, 
-δήμχτος. η οποία αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των εργυ 
ζαμένων».
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(Ζωηρά xat τταρατεταμένα χειροκροτήματα asó τους Βου- 
/.:υτές toa ΠΛΣΟΙΚ).

ΚΟΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΙίΥΐΙΑΚΙΙΣ {Αρχηγός της 
\τέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο Αρχηγός της 
Χξιωματικής Αντίπολιτεόσεως, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτά- 
κης, έχει το λόγο.

(Ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας·, κ. Κ. Μητσοτάκης, 
ανέρχεται στο Βήμα, χειροκροτούμενος ατό τους Βουλευτές 
του Κόμματός του).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας), Με εκπλήττει, κύριοι συνάδελφο; και 
με λλίβε: βαθύτατα το γεγονός ότι η Κυβέρνηση 24 ώρες 
μετά την εξαγγελία της κυβερνητικής πολιτικής, αναγκά
στηκε να τη μεταβάλει στη βάση της. Γιατί βέβαια κανέ
να 'δεν κοροϊδεύει ο κ. Πρωθυπουργός, όταν λέει ότι κάνει 
διευκρινιστική ϊήλωση. Η δήλωση δεν είναι διευκρινιστική 
η δήλωση είναι ακριβώς αντίθετη, σε ορισμένα σημεία, από 
τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κ. Σημίτης. Και αυτό είναι 
θλιβερό σαν φαινόμενο, -μιας Κυβέρνησης που παραπαίει και 
:τν μπορεί να χαράξει επιτέλους μια πολιτική.

'Οσον αφορά την ουσία, κύριοι συνάδελφοι, το σχόλιο που εγώ έχω να κάνω, είναι ότι και τον επόμενο χρόνο ο; μι
σθωτοί λα υποστοόν μείωση του πραγματικού τους εισοδή
ματος, παρά την εξαγγελία τη σημερινή που αποτελεί βελ
τίωση αυτών που είπε α κ. Σημίτης.

Και μια και ο κ. .Πρωθυπουργός έσπασε τη| συνήθεια 
που άτυπα υπήρχε για να λέμε μια πρώτη εκτίμηση του προ
ϋπολογισμού, θέλω να πω και στον ίδιο και σε σας ότι θεω
ρώ τον προϋπολογισμό που κατετέλη, προϋπολογισμό κατα
στροφής. ' Ενας προϋπολογισμός ο οποίος ανεβάζει το έλ
λειμμα το συνολικό του δημόσιου ’παραπάνω από 1,1) 
τρισ, —γιατί το έλλειμμα του στενότερο» δημ,όσι&υ τομέα λα 
είναι περίπου 1 τρισ.- - είναι προϋπολογισμός συμφοράς, προ
ϋπολογισμός ο οποίος παρεμποδίζει την άνοδο της οικονο
μίας.

' Ετσι βρισκόμαστε ενώπιον του φαινομένου, μια Κυβέρνη
ση μειοψηφίας η οποία έπρεπε ήδη να έχει παραχώσει τη 
σκυτάλη στο Λαό να αποφασίσει, να οδηγεί τον τόπο σε μια 
περιπέτεια η οποία λα υπονομεύσει τα θεμέλια της οικονο
μίας για χρόνια. Και αυτό το δικαίωμα δεν το έχετε, κόριι 
IIαπανδρέου. Καταδικάζετε τον ελληνικό Λαό σε λιτότητα 
και σε στέρηση περαιτέρω του εισοδήματος του για 1 χρόνο 
ότο» ο πληθωρισμός λα είναι αδιαμφισβήτητα υψηλός. Για 
φέτος είχατε προβλέψει 10% και είσλε ευχαριστημένοι με 
το 16%. αν το πετυχετε.

Με αυτό το τρομερό έλλειμμα, κύριοι συνάδελφοι, του 
Ι1ΑΣ0Κ. ο πληλωρισμός του χρόνου 'λα είναι πάρα πολύ 
υψηλός όταν δεν υπάρχει εισαγόμενος πληλωρισμός. Και αυ
τό γιατί πληλωρισμός στην ουσία δεν υπάρχει γύρω μας. Η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει αυτό το φοβερό προνό
μιο.

Εν όψε: αυτού του φαινομένου, η άποψη του κόμματός μας, 
που την επαναλαμβάνω από το επίσημο αυτό Βήμα —είχα 
την ευκαιρία να το πω και πρωτύτερα σε δήλωσή μου, κύριε 
Πρωθυπουργέ— είναι ότι έχετε χρέος να παραιτηθείτε αμέ
σως. Αρκετά σας πλήρωσε ο ελληνικός Λαός.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας) .

Δεν έχετε δικαίωμα να υπονομεύετε τη μοίρα αυτού τΟ»
τόπου για πολλά χρόνια στο προσεχές μέλλον.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα- 
τίας).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑ1(ΚΑΡΑΣ. Σεις αφήσατε τον πληθω
ρισμό .στο 30%.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν, Αλευράς). Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως έχει το λόγο.
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ΛΝΔΡΕΑΣ Γ. Π Α Π ΑΝΔΡΕΟΓ (Πρόεδρος της Κυ
βέρνησης). Σίε ό,τι αφορά το πρώτο σχόλιο του Αρχηγού 
της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι αν καλόπιστα κανείς 
μελετήσει τον τύπο που ανακοινώθηκε χθες με τον τύπο που 
ανακοινώνεταΐ| σήμερα, οι ουσιαστικές διαφορές λα ήταν 
μικρές.

Αλλά πραγματικά η διατύπωση δημιουργεί προβλήματα 
συνέπειας, προσωπικά για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτός 
και τελικά μόνος φέρει τη συνολική ευλύνη της κυβερνητικής 
πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά αυτό το «τεράστιο» έλλειμμα, όπως γνωρί
ζετε άριστα, το έλλειμμα μας ενδιαφέρει μόνο αν συσχετίζεται 
με το ΑΕΠ. Διότι μπορώ να πάρω το έλλειμμα της Νορβη
γίας, των ΗΠΑ και να το συγκρίνω μι το δικό· μας. Η 
σχέση έχει σημασία. Ο λόγος . Διαιρείς το έλλειμμα δια του 
ΑΕΠ και βγαίνει ένα νούμερο. Σας πληροφορώ, κύριε Μηιτσο- 
τάκη, όταν διαβάσετε τον Προϋπολογισμό και δείτε τα στοι
χεία λα διαπιστώσετε ότι η σχέση αυτή τουλάχιστον διατη
ρείται αν δεν πέφτει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Ανεβαίνει.

ΛΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ .(Πρόεδρος της Κυβέρ
νησης). Παρακαλώ, την έχουμε ρίξει από το 18% στο 13% 
—είναι έργο γιγάντιο—- μέσα σε 2χρόνια.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα το» ΠΑΣΟΚ).
Και δεν μπορώ να δεχθώ εγώ κριτική το» τόπου ότι είναι 

καταστροφικός ο Προϋπολογισμός, όταν για πρώτη φ-ορά στην 
Ελλάδα, εισρέει κεφάλαιο. Και έχουμε, εξαιρώντας τον χρυ

σό. απόλεμα συναλλαγματικό τπς τάξεως των 2.6
Θα παρακαλούσα να κοιτάξετε τα δικά σας απολέματα 

όλα τα χρόνια από το ’74 μέχρι το ’81, που αναλάβαμε εμείς. 
Υπάρχει για πρώτη φορά στον επαγγελματικό και επιχειρη
ματικό κόσμο εμπιστοσύνη, ότι αυτό τ Κυβέρνπση ? ’ τ’ ΐ -σύ 
πάει η Χώρα και την οδηγεί εκεί. Βγαίνουμε από τις Σόμπλη- 
γάδες του πληθωρισμού, του μεγάλο» δημόσιου ελλείμματος, 
των συναλλαγματικών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα 
με τη δέσμευσή μας, ύστερα από 2 χρόνια απώλειας πραγματι
κού εισοδήματος από τον Έλληνα εργαζόμενο, ξεκινάμε την 
ανοδική πορεία στο πραγματικό του εισόδημα.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Συμπολίτευσης)
Κύριε Μητσοτάκη, ο Λαός μας εξέλεξε για 4 χρόνια. 

Νωρίτερα από τον Ιούνιο του '89, δεν λα υπάρξουν εκλογές. 
Αλλά αυτό, δεν σας ενδιαφέρει πολύ, διότι ο Λαός λα απο- 
φανλεί και λα δώσει στο δημιουργικό ΠΑΣΟΚ, άλλη μια 
Ιετία.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Συμπολίτευσης).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο Πρόεδρος της 

Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ. Εμείς, πότε λα μιλήσουμε, 

κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Να απαντήσει πρώ

τα ο κ. Μητσοτάκη; δι’ ολίγον και μετά λα  μιλήσετε εσείς. 
Μόνο για 5 λεπτά, λα μιλήσει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Ούτε 5 λεπτά δεν λα μιλήσω· κύριε 
Π ρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ούτε για 5 λεπτά 
3εν λα μιλήσει!

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑίΚΉΣ. Επιτέλους, εμείς τι είμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Να με συγχωρείτε, 

να τα ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάντα έτσι δεν γινόταν ,κύριε 
Φλωράκη; Μη θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις!

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡίΑΚΗΣ. Πρέπει να μπει ένα τέρμν 
σ’ αυτήν την κατάσταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης \ . Αλευράς). Αφήστε και ακο> 
στι πρώτα την απάνττσΥΐ.
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Τι &α πει «τέρμα»; Υπάρχει μια παράδοση συνεχής ετών, 
ολοκληριών ΙΟετιών και όχι μόνα με ίο κόμμα σας, αλλά και 
με τα άλλα κόμματα που υπήρξαν ,τράτα ή δεύτερα και ούτω 
καθεξής στην Αό&ουσα αυτή. Μην παραπονείσ·3ε, λοιπόν!

Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, της Νέας Δημοκρατίας, ορί
στε έχετε το λ»γο,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ' Μ1ΪΓΣΌΤΛΚΗΣ (Αρχηγός τη; 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε ΙΙρόεδρε, ομολόγησε ο κ. 11α- 
-ανδρέου ότι ¿καν- διόρθωση της χθεσινής αναγγελίας της 
Κυβέρνησης τον. Δεν εκάματε μικρή, κύριε Π ρωΐνπονργέ, 
εκάματε μεγάλη. Αλλά αφού θέλετε να σας πω πώς το ερ- 
ηνενΐι ο Τύπος, <9α αναφερ-ύώ σε μια εφημερίδα που έχω 

μπροστά μον, ϊ'.κή σας, πον στηρίζει την παράταξή σας, τον 
έχει τον κεντρικό τίτλο «Σφαγή στην ΛΤΛ» και στη δεύτερη 
σελίδα «Ζήσε Μάη μον». Ήταν τίτλος που χρησιμοποίησαν 
κα: άλλες εφημέριο:ς το «Ζήσε Μάη μον»,

Ο κ. Σημίτης ήταν σαφής. Εσείς απόψε. 24 ώρε; μετά, 
αλλάζετε πολιτική στο όΐέμα της εισοδηματικής πολιτικής. 
Και θέλετε ν« σας πάρει στα σοβαρά Έλληνας ή ξένος; ίΓο 
πιστεύετε, κύριε Π ρω·ύνπονργε όταν εντός 24 ωρών αλλά
ζετε το πηδάλιο τον σκάφους;

Όσον αφορά το έλλειμμα, κύριε ΙΙρόεδρε, εγώ έχω με-
τρήϊ.ι, κύριε IIρωΐίυπουργέ, και σαν ποσοστό στο ακαθάρι
στο ε-ζνικό προϊόν ότι το έλλειμμα φέτος ανεβαίνει στο 21,5% 
και του χρόνου ανεβαίνει στο 22,5%. Είναι αριθμοί απόλυτα η- 
λεγιιένοι με τα τελικά αποτελέσματα, κύριε Παπανδρέου. 
Γιατί εσείς εξακολουθείτε να μιλάτε με τον ΙΙρΟνπολογι- 
σ·μό που κατα-ύέσατε και δεν γνωρίζίτε ίσως, ή 2εν ΐ/ίλετε 
να ομολογήσετε ότι άλλα ήταν τα αποτελέσματα, απ αυτά 
τα οποία σεις προβλέψατε.

Κύριε Πρόεδρο, το πρόβλημα για μας, είναι απόλυτα σα
φές. Αυτό τν έλλειμμα, κύριε Πατσνόρέου, άσχετα με το πο
σοστό επί του ακαθάριστον εθνικού εισοδήματος αυξάνει επι
πλέον το δημόσιο χρέος, ιο συνολικό δημόσιο χρέος της Ελ
λάδος ανεβαίνει και το εξωτερικό και το εσωτερικό. Υπονο
μεύετε το μέλλον της Χώρας και εξασ#ενίζετε την ε-δνικη 
μα; ανεξαρτησία, αυξάνοντας τον οξυυτερικό δανεισμό. Και 
σε κάνε περίπτωση, κύριε Πρό δρε, κα: αστό -ύέλω να το- 
νίσο.ι, ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Δεν μπορείτε να πολεμήσετε
τον πληθωρισμό μ 
πάνες.

αυτές τις σπατα/,ες που κανίτ: στις οα-

\;:εδείχ·5η, δυστυχώς, ότι δεν μπορείτε. Δεν άέλω 
πιο περαιτέρου στη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί εί
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Όσον αφορά τις εκλογές, κύριε Παπανδρέου, έχετε δεί

ξε: καΨαρά πόσο τις φοβάσ·?». 
χετε την

υόρετε πως τις χάνετε. Έ- 
ϊλπιία. Τις χάνετε όμως σήμερα. Είναι ομυλογη- 

μένο από την όλη. συμπεριφορά σας. Γιατί δεν πιστεύω ότι 
εάν νομίζατε πέος να τις κερδίζατε δεν #α δεχόσαστε την 
πρόκληση. Τι σας εμποδίζι: να κάνετε εκλογές, εάν πράγ
ματι πιστεύετε ότι τις κερδίζετε;

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας). '  ' '

Εέρετε, ότι -0α καταποντισόΚίτε στο «μαύρο». Και πι
στεύετε. ότι μ’ αυτήν την πολιτική που κάνετε ·όα βελτιώ
νει η ψιέση σας; Δυστυχώς, κάνετε μία πολιτική που ενώ δεν 
σας επιτρέπει να κάνετε εκλογές—γιατί οδηγείτε τα πράγ
ματα και το Λαό στο αδιέξοδο -ταυτόχρονα υπονομεύετε και 
την οικονομία. Μπήκατε δηλαδή σε μια μακρά προεκλογική 
περίοδο, την οποία £α πληρώ πει βαρύτατα η Ελλάς. Αυτή 
είναι η άποψή μου και γ ι’ αυτό ζητάω άμεσες εκλογές.

¡Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας).

) 11ΌΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Πρόεδρος 
της Κϋβερνήσεως έχ:ι το λ ό γ ο ,_____

ΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της
Κυβέρνησης). Θα παράκαλούσα τον κ. ΜητσΟτάκη, επειδή 
αναφέρεται σε λόγο—σχέση, ελλείμματος δημοσίου και AB Π, 
να κάνε: ένα ταξιδάκι είτε στο OEOD είτε στο ΙΜΚ, είτε
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στην ΕΟΚ, για να πληροφορήσει ποια είναι τα επίσημα νού 
μέρα. Όχι τα δικά μου, αλλά ασφαλώς όχι τα δικά του.

Σας πληροφορώ περαιτέρω για το εξωτερικό χρέος ότι 
το ’88 -ύα αυξηθεί ακριβώς μηδέν. Το εξωτερικέ χρέος τη, 
Ελλάδος, το 88 ·&α αυξηθεί ακριβώς μηδέν.

Και σ’ ό,τ: αφορά το περίφημο Φίμα των εκλογών, εμεί; 
μπήκαμε σι μία διετία από το 85 μέχρι το '87, δημιουργώ 
ντα; τις πραγματικά δύσκολες προϋποθέσεις για σταθεροποί
ηση της οικονομίας της Χώρας μας, έτσι ώστε η ανάπτυξη 
της να μην προσκρούσει σε τεράστια εμπόδια, όπως #α ήταν 
ένα μεγάλο άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών. 'Εχουμε τώρα φτιά
ξει της συνθήκες για να κτίσουμε το οικοδόμημα και να βγα- 
7-ουμ; τα τούβλα, κι’ αν νίλετε από πάνω, τα κεραμίδια.

Δεν εχε: κανένα νόημα να ζητήσουμε από το Λαό σήμ. 
ρα την ψήφο του, όταν το έργο που αναλάόαμε εν ονόματί του 
βρίσκεται στην πορεία του. Αυτός ο Λαός £α χειροκροτήσ.ι 
και -λα εγκρίνει το έργο που έχουμε κάνει που είναι μονα 
δικό.

Σας καλώ να δείτε το κλίμα το οικονομικό στη δυτική 
Ιυρωπη. σ-ις ΙΙΙ1Α, στην Ια.τωνία. στα χρηματιστήρια κα- 
is περάσετε και από το δικό μας εδώ. να δείτε εάν υπάρχει 
διαφορά στο κλίμα.

Κύριε Μητσοτά/.η, όσο και αν θέλετε δεν γίνεται να γί
νετε Κυβέρνηση.

• Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣϋΚ). 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΙΣ (Αρχηγός τη;

Νέας Δημοκρατίας). Κάντε εκλογές για να δείτε.
11ΓΩΕΔΡΟΣ (Γιάννης ¡Ν· Αλευράς). Ο κ. Γενικό; 

Γραμματέας τ«υ Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος ε- 
χει το λόγο.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΨΛΩΡ-Α.ΚΙΙΣ. Κύριε Πρόεδρε, η οήύ,ωση 
την οποία ακούσαμε από τον κ. 11 ρωλυπομργό, εμείς την εκτι
μούμε, ότι είναι μία συμπλήρωση στα μέτρα της εισοδηματι
κής πολιτικής, τα οποία εξήγγειλε χλες η Κυβέρνηση με τον 
αρμόδιο Υπουργό.

Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα; Τι μεσολάβησε από τα yin: 
μέχρι σήμερα; Εδώ νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση και από την 
αντίσταση και αντίδραση που σημειώθηκε απ ¿το Λαό κα 
απ ότις συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματε 
στην εισοδηματική πολιτική, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζή 
τημα. Τι μας λέει; Από τη συμπληρωματική Ψέση της )\> 
βέρνησης. Λέει ότι υπήρχαν δυνατότητες γ ι’ αυτά τα συμπλη 
ρωματικά μέτρα, τα οποία αναμφισβήτητα είναι προς ό-ετικ  ̂
κατεύόΤυνση. Και το αίτημά μας είναι να ολοκληρωθούν κα 
ν-α απα/.ατ αστακού ν όλες -οι απώλειες που είχαν οι εργαζό 
μενοι την τελευταία διετία.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, γιατί ακούσαμε ομιλίες 
και διαξιφισμούς γύρω από τον προϋπολογισμό, $α μας επι
τρέψετε να τον μελετήσουμε. Τώρα κατατέ&ηκε ο Προϋπο 
λογισμός. Να δούμιε τι γράφει επιτέλους ο Προϋπολογισμό; 
και επιφ-υ/,λασσόμάστε να πάρουμε -δέση κατά τη συζήτηση. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, λίγα λόγια μόνο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύρ1. 

Ζίγδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔίΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση cm 

του Προύποληγισμού, είναι από τις σπουδαιότερες, σε όλα τα 
Κοινοβούλια. Από τη συζήτηση αυτή -$α μας κρίνει και ο 
Λαός.

Πράγματι η κατάσταση της Χώρας είναι σοβαρή, για να 
μην πω κρίσιμη, αλλά εάν αφρόνως συζητήσουμε εδώ, υπερ- 
βάλλοντες προς τη μία ή την άλλη κατεύόυνση, μπορεί να 
την κάνουμε καταστροφική, Για τούτο κάνω έκκληση προς 
όλες τις πτέρυγες, να κάνουν αυστηρή παρουσίαση των από- 
ψεών τους, να μην περάσουν όμως σε υπερβολές. Διότι δε όα 
ζημιώσουν τον αντίπαλο, -&·α ζημιώσουν τον ελληνικό Λαό κα: 
τον εαυτό· τους.

Με αυτά τα λόγια, μ’ αυτήν την έκκληση προς όλες τις 
παρατάξεις, που κ5«ωρώ ύψιστο καθήκον μου, -λε/.ω να ελπί
ζω ότι Φα τελειώσει σήμερα αυτή η έκτακτη συζήτηση.



ΑΠΟ: ΓΡΑΦΕ IΟ ENTLTON ΑΡ.ΦΑΞ . 14 GKT. 2009 1 1 :2 5  Ρ 5

Σ Υ Ν ΕΔ Ρ ΙΑ Σ Η  Λ Γ — 25 Ν Ο ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ  1987

Π ΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης ,Ν. Αλευρας). Κύριοι αυνάδβλφοι, 
στην ημερήσια διάταξη

Τ Η Σ  Ν Ο Μ Ο Θ ΕΤ ΙΚ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και τον συνόλου 
τον νομοσχεδίου αρμοδιότητας Υπιαυ,ργείου Υγείας, Πρίνους 
και Κ-οινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση κλάδοι» πρόσθετη;, α
σφάλισης αγροτών»,

Ευρισκόμεθα στο άρθρο 2.
Ο χ, Κτονάς έχει το λόγο.
(Στο ¡χημείο αυτόν την Προεδρική Έδρα καταλαμίάνει ο 

Λ' Αντιπρόεδρος της .Βουλής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙ- 
ΑΙΙΣ).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΕΝΑΣ. Κύριε ΙΙρόεδρε. με το άρθρο 2 
καθορίζονταt ποιοι υπάγονται στον καινούργιο κλάδο, amó 
πότε «σφαλίζονται και από πότε γίνεται η έναρξη λειτουρ
γίας του κλάδου. Στην ασφάλιση υπάγονται υχοχρεωτικώς 
όλοι όσοι ασφαλίζονται, μέχρι σήμερα, για σύνταξη στον 
ODA. Η ασφάλιση αρχίζει από τη συμπλήρωση του 21-wέ
τους της ηλιαίας και τελειώνει στο 63ο έτος, ενώ Ο κλάδος, 
αρχίζει να λειτουργεί .από την 1.1.88.

Θα ήθελα να σημειώσω, ότι έγινε πολύς λόγος για την 
έναρξη ασφάλισης στον κλάδο, για.το2ΐο έτος δηλαδή. Πολ
λοί συνάδελφοι έχουν διερωτηθεί γιατί να αρχίζει από το 
:11ο έτος και να φθάνει μέχρι το 64ο έτος. Ο λόγος εί
ναι απλός. Από τότε αρχίζει και η ένταξη για την ισχύουσα 
ασφάλιση, θα  ήταν εντελώς αδικαιολόγητο να υπάρξει άλ
λη εύθινση. Εξ άλλου ο μακρύς χρόνος «σφαλίτεως που έχει 
αναφερθεί, δεν αποτελεί μειονέκτημα για την πρόσθετη ασφά
λιση, γιατί όπως είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε και 
στην εισήγηση επί της αρχής, ο μ-ακρός χρόνος συνδυάζεται 
με ’.ιακίότερ’Λ σύνταξη. Η σύνταξη όαος ρυθμζεται στεν 
καινούργιο κλάδο ασφάλισης, καταόάλλεται με κύρια ανα
φορά στον συνολικό χρόνο κατά τον οποίο ασφαλίζεται ο α
γρότης. Όσο πιο μακράς είναι ο χρόνος ασφάλισης, τόσο 
μεγαλύτερη υίναι και η σύνταξη την οποία λαμδάνει.

Είχα αναφέρει στη Βουλή, ότι στα 35 χρόνια υπάρχει από
δοση του ασφαλίστρου περίπου 17,5 φορές. Πρέπει να συ
μπληρώσω ότι για 43 περίπου χρόνια ασφάλισης το ποσοστό 
απόδοσης της εισφοράς σε σύνταξη είναι το 22πλά»ιο περί
που, Συνεχώς είναι ευεργετική η περίπτωση της μακράς α- 
σφαλίσεως. Δεν καταβάλλουν δηλαδή οι ασφαλισμένοι χρή
ματα τα οποία δεν εισπράττουν ως σύνταξη στο τέλος.

IIΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Καί>α· 
ρατζής έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΛΡΛΤΖΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, το άρ
θρο αυτό έχε; την υποχρεωτική ασφάλιση των αγροτών από 
ηλ κίας 21 ετών μέχρι 64 ετών. Η θέση του ΚόμμΛτός 
μας είναι να αρχίζει η ασφάλιση στο 25ο έτος, γιατί αντι- 
λαμδάνεσθε ο νέος δγαίνει τότε στην αγορά εργασίας. Βγαί
νει μετά την απόλυσή του από το στρατό καί οπωσδήποτε 
υπάρχουν ορισμένες οικονομικές δυσχέρειες.

Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχαμε θέσει επί 
τη; αρχής ορισμένα ζητήματα, όπως π.χ. w  κάπο'ος επι
στρατευτεί ή κάποιος δεν -3α μπορέσει να πληρώσΐ', λόγω 
ασθένειας κ.λπ.. με αυτόν τι θα γίνε'.·; Σας είχαμε λοιπόν 
θέσε: ένα καίρη ερώτημα και σας είπαμε ότι ο Ν. 4109 
προβλέπει 25 χρόνια ασφάλισης, για να θεμελιώσει δικαί
ωμα συνταξιοδοτν,ό ο αγρότης. Αν όμως ένας αγρότης η
λικίας 21 ετών μετά από 25 χρόνια αγροτικής απασχόλησης 

-δηλαδή 46 ετών1— «ταματήσει την ασφάλισή του για 
οποιοδήποτε λόγο, όταν γίνει 65 ετών, θα του δώσετε την 
σύνταξη ατό τον πρόσθετο κλάδο και ~ψ εθνική σύνταξη;

Είναι ϊίθ>τήαατα χου σας μεταφέρουμε ατό τις αγροτι
κές περιοχές της Χώρας, ο τις οποίες ζούμε. Πάντως, πα- 
ρακαλούμε το 21 να γίνει 25, δηλαδή η έναρξη ασφάλ'σης, 
γιατί στο κάτω κάτω αυτό έχετε υποσχεθεί και ο Πρωθυ
πουργός το είπε δύο φορές κθϊ στη Θεσσαλονίκη και στη

1521

Λάρισα, ότι οι νέοι-θα ασφαλοσθούν-από τα 26 του.ς χρόνια, 
μέχρι και τα 65. Πάντως δεν ισχύει αυτό που λέγετο« ότι 
όσο περισσότερα χρόνια θα ασφαλισθούν, τόσο πορ σσότερα 
λεφτά θα; πάρουν, γιατί τα χρήματα αυτά μπορούν να βρε
θούν και ϊ ι ’ άλλου τρόπου. Σημειωτέου ότι σήμερα απολαμ- 
έάνουν οι αγρότες την σύνταξη αυτή γύρο) στα 8 χρόν « 
π*ρ>ίποι» ·διότι ο δείκτης θανάτου τα 74 χρόνια κ*' νομίζω 
ότι είναι απαράδεκτο γι’ αυτά τα 8 χρόνια να ασφαλίζονται 
43 ολόκληρα χρόνια.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. ΙΙλ'ας 
Πα*αδ·φ.ητρίου έχει το λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΊΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ. Κύριε Πρόεδρε, δυο 
λόγια και στεκόμαστε συγκεκριμένα στο όρο ήλ'κίσς και 
συνταξ'οδότησης του αγρότη και της αγρότισσας, ιδιαίτε
ρα της αγρότισσας, όχου υπάρχει συγκεχυ μένη επαγγελία 
της Κυβέρνησης να μειωθεί το χρον κό όριο συνταξιοδότησης 
στα 60 χρόνια.

Ημείς θεωρούμε ότι αυτά τα αιτήματα που είναι, δασικά 
όχι μονάχα των συνταξιούχων, αλλά και των μαζ κών φο
ρέων της αγροτιάς, τόσο της ΠΑΣΕΓΕΣ, όρο και της 
ΓΕΕΑΣίΕ, καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συ
νταξιούχων ΟΓΑ θεωρούμε πως πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υοόψηκαι προτείνουμε να μειωθεί το όριο συνταξιοδότησης, 
για μεν τους. άνθρες στα 60 χρόνια, για δε τις γυναίκες 
στα 55.

ΪΤΡΟΕΔΡΕΓΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης).'Ο κ. Σούρλας 
έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΣΟΥΒΛΑΣ. ■ Κύριε Π ρόεδρε, θέλω να ε
πανέλθω -στο «ρώτημα που υπέδαλε ο κ. Κα&αρατζής και 
που-αναφέρεται στην παράγρπφο 1 του άρθρου 2, óxs« λέει; 
«Στην ασφάλιση του κλάδου υπάγονται υποχρεωτικώς και 
αυτυδ'καίως, όλα τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίζονται για 
σύνταξη στον ΟΓΑ». Αν δεν ασφαλ-σθεί κάποιος και εννο
ούμε -από--αυτούς· που παίρνουν την σύνταξη όπως την αποκα- 
λοΰνίι δεν Θαλή»·, τότε τι θα  κάνετε. Αν αυτός-ο αριθμός εί
ναι πάρα πολύ, μεγάλος τότε πώς θ α  ■ αντιμετωπίσουμε το 
πρόέλημα; Παρακαλώ, ν α ;μας δώσετε μία απάντηση.

Τ") δεύτερο σημείο είναι η ηλ·κία. Είναι πράγματ μακρύς 
Ο δρόμος από τα 21 στα 65 χρόνια. Είναι 43 ολόκληρα 
χρόνια και πολύ ισχυρά ¿π χε ρήματα χροδλήθηκαν από τον 
συνάδελφο κ. Κσόαρατζή και απ' όλους είναι διαπ στωμένο 
ότι στα 21 χρόν a ακόμη -είναι στρατιώτες και ότι είνα· μια 
ηλικ:α που οι αποφάσεις για την επιλογή της σταδ οδρομίας 
3«ν λαμίάνονται συνήθως. .Καλύτερα θα ήταν να ξεκινούσα
με από τα 25 χρόνια.

Το τρίτο σημείο̂  είναι αυτό που αναφιρετ«: στην παρά- 
γρα 3. «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κλάδου· ορί
ζεται η 1η Ιανουάριου 1988».

Ασφαλώς δεν το μεταβάλατ* αυτό. Δηλαδή σε 1,5 μήνα, 
ο» 45 μέρκς θα αρχίσει να λειτουργεί ο νέας· κλάδος. Έχε
τε κάνει την υποδομή εκείνη, κύριε Υφυπουργέ, η -οποία θα 
σας επιτρέψει να κάνετε τις εισπράξεις αυτές από τους 
αγρότες; Αν είχατε τέτοια ετοιμότητα, θα το γνώριζαν.*, 
εμείς δεν παροικούμε αλλού, στην Ελλάδα είμαστε, m άλλα 
θέματα που χρόνια ετοιμάζεσθε, 3*ν μπορέσατε να κάνετε οποδεμή. Είσθε πραγμοιτ'κά έτοιμοι, κύριε Υφυπουργέ, από 
την 1η του μηνός να κινήσετε τη διαδικασία αυτή για τον 
κλάδο ασφάλισης; Εγώ θα περίμενα πραγματικά να πάίε- τ· το λόγο πριν από λίγο και να πείτε ότι αυτό θα γίνει 
μετά από 1 χρόνοι,

ΠΡΟΕρΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Βαλ- 
ταδώ,ρος, έχει το λόγο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ. Κ'ύριε Πρόεδρε, κα· εγώ 
θα -εχιμείνω στη διαδοχική ασφάλιση, να έχουν αυτί το δι
καίωμα οι γεωργοί. Εφόσον σε όλα τα ταμεία υπάρχει, κύ
ριε Υπουργέ αυτό το δικαίωμα να μεταφέρουν οι ασφαλισμέ
νοι τ'ς εισφορές τους, γιατί να μην έχει αυτό το δ καίοιμα 
και ένας γεωργός ο οποίος στην πυρεία της ζωής του θα


