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·__ 0 κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι ο Αρχηγός της Αξιωματικής
/

Αντιπολίτευσης έθιξε στην ομι

λία του δύο πλευρές. Μια πλευρά οικονομική που αφορά το συξητούμενο
νομοσχέδιο και μια πλευρά γενικότερη.
Θα απαντήσω σύντομα πρώτα στην οικονομική πλευρά και θα απαντήσω
επίσης σύντομα στην γενικότερη.
0 κύριος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τον ΟΟΣΑ

για να δείξει οτι η

δική μας προοπτική δεν είναι η ορθή. Για τον ΟΟΣΑ μπορεί να υπάρχουν
διάφορες απόψεις . Ο ΟΟΣΑ εκφράξει ορισμένους κύκλους. 0 ΟΟΣΑ έχει
ορισμένες κατευθύνσεις με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Αλλά επει>
δή ο κύριος Μητσοτάκης τον επικαλέστηκέ*'θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα
απο τη έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία δημοσιεύεται αύριο , απόσπασμα που
ι
υπάρχει σε ένα τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων το
/
οποίο ήρθε σήμερα.
(2ν)

1/2 Στεν/φος Ν. Παπανικολάου
_

( Δακτ/φος Π. Δούκα )
7

-

6.2.86
-

-

-

Λέει^λοιπόν^ η έκθεση του ΟΟΣΑ για τα μέτρα: Το πρόγραμμα στα
θεροποίησης, που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο και το σχέδιο ΙΤρουπολογισμού
για το 1986, είναι μέτρα σημαντικά και προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι
μεγάλοι στόχοι, που έταξε η Κυβέρνηση, είναι οι ενδεδειγμένοι. Οι προ
γνώσεις που έκανε η γραμματεία του ΟΟΣΑ για το 1986, δείχνουν ότι οι
στόχοι αυτοί έχουν συνοχή, και είναι τεχνικά επιτεύξιμοι".
Λοιπόν, ούτε πρόβλημα δραχμών θα έχουμε, ούτε πρόβλημα συναλ
λάγματος, ούτε η καταστροφή, την οποία επαγγέλλεται ο κ. Μητσοτάκης,
και τόσο πολύ επιθυμεί, δεν θα πραγματοποιηθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

(Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας). Το ιτόσο πολύ

επιθυμώ, να μή μου το λέτε, κύριε Υπουργέ.
(Θόρυβος από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ). Δεν σας αρέσει τώρα/
*β>·
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας). Δεν μου αρέσει
όχι. Διότι το τί επιθυμώ;θα το πω εγώ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ^τ^η (νποηργόο__Ε£^^^ίι·ί^κονοΗ·ίοις) . 'Οσον αφορά τώρα
το θέμα του εισοδήματος, οι κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κοχ
ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφεραν ότι η αύξηση του εισοδήματος κατά τα τε
λευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε σημαν
τικότερη, απ'ό,τι υπήρξε κατά τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Τα στατιτικά στοιχ

'

..... '

/

Ί
ο■

δείχνουν από το '78 ως το '81, τα 4 αυτά χρόνια, η αύξηση του πραγμα
τικού εισοδήματος υπήρξε 4,2%. Από το 1982 μέχρι το 1985, τα 4 χρόνια,
η αύξηση υπήρξε 6,9%. Αυτό δείχνει ότι επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, η αύ
ξηση υπήρξε πιό σημαντ^ή, απ'ό,τΐ υπήρξε τα αντίστοιχα προηγούμενα
χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
'Ερχονται τώρα οι κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με το
επιχείρημα "Πήραμε ή παίρνουμε ό,τι δώσαμε". Αυτή είναι όμως μια στενή
άποψη, η οποία συγκεντρώνεται σ'ένα σημείο;

εισοδηματική εξέλιξη.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει δώσετ πολύ περισσότερα από την αύξηση των
εισοδημάτων.

Έχει δώσει τις επενδύσεις στηνίΐαιδεία, στην νγ εία, τα

σχολικά κτίρια, τα Ιίέμτρα Υγείας, τα πολλά μικρά έργα, τα οποία

ανέ

πτυξαν την επαρχία, έχει δώσει την ανάπτυξη.
(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Και έχει δώσει προπαντός (κάτι που ενοχλεί την Αξιωματική Αντιπολίτευση
τη νέα πνοή στη χώρα, για την ανάπτυξή της.
(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Της έκοψε την ανάσα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Μας; λέχθηκε ότι
ο Πρωθυπουργός πήγε στο Νταβάς, και εκλιπαρεί για ξένες επενδύσεις.
Ίι5
Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα για το ποιός θα κάνει/έπενδύσεις στην Ελλάδα.
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Εμείς πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα, θα γίνουν κατά
κύριο λόγο από τις ελληνικές

μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Δεν έχουμε όμως αντίρρηση χαι άλλοι να κάνουν επενδύσεις. Και, δεν έ
χουμε αντίρρηση, διότι αυτή η Κυβέρνηση είναι τόσο ισχυρή, ώστε μπορεί
να διαπραγματευτεί τους όρους, κα> υα επιβάλει εκείνους, που θεωρεί
σκόπιμους για τη χώρα.

|

(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Και υπάρχει και κάτι άλλο! Εμείς στη φιλοσοφία μας δεν έχουμε,
όπως η συντηρητική παράταξη, το κριτήριο, πως ό,τι θέλουν οι μεγάλες
ξένες πολυεθνικές εταιρίες είναι, καλό για τον Τόπο. Εμείς έχουμε το
κριτήριο ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Ελληνικός Λαός, κρίνει τί εί
ναι σκόπιμο και ωφέλιμο ■)ια τον τόπο. Και αυτό το ωφέλιμο μπορούμε να
επιβάλουμε.

(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

'Οσον αφορά για το νομισματοπιστι^τικό ^^¿^μα, η δίκιά μου
γνώση του θέματος, είναι ότι αυτό ανακοινωνόταν κάθε χρόνο, περίπου την
ίδια εποχή, όπως ανακοινώθηκε φέτος. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Μπορεί
ίσως πριν πολλά χρόνια να γινόταν διαφορετικά.
Το νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα, όπως σχεδιάστηκε, δίνει τις δυνατότη
τες στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί.

I
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Δεν περιέχει ρυθμίσεις τέτοιες, οι οποίες δεσμεύουν ή καταπιέζουν τον
ιδιωτικό τομέα, διότι το κριτήριο δεν είναι τα υψηλά ποσοστά. Το κρι
τήριο δεν είναι τα ποσά. Το κριτήριο είναι: Υπήρζε ζήτηση, η οποία δεν
ικανοποιήθηκε; Και τα περασμένα χρόνια, δεν υπήρζε ζήτηση που δεν ικα
νοποιήθηκε .

{2ΑΚ)

"

Μ

Ά ρ α εφ'όσον δεν υπήρξε ζήτηση^που δεν ικανοποιήθηκε και η Κυβέρνηση
κατανέμει τους φόρους έτσι που κρίνει πιο σωστά για να προωθήσει
την όλη αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας.

«

Ό σ ο ν αφορά το κείμενο που διάβασε ο κύριος Μητσοτάκης από
τους εργαζόμενους του κυρίου Σκαλιστήρη, δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει
ο κύριος αυτός που έγραφε το κείμενο^αλλά γ)α συνιστούσα στον κύριο
Μητσοτάκη να εξετάσει και τι έλεγαν οι εργαζόμενοι^, όταν ο κύριος
Σκαλιστήρης είχε την επιχείρηση, η περίφημη ιδιωτική πρωτοβουλία!
Τότε η επιχείρηση ανθούσε, τότε δεν έκανε τα δισεκατομμύρια χρέη,
τότε δεν εγκαταλείφθηκαν όλα τα μεταλλεία, τότε δεν πήρε η επιχείρη
ση την κάτω βόλτα γιατί ο ιδιώτης επιχειρηματίας πίστευε ότι πρέπει
ι
να βγάλει όσο το δυνατό λεφτά και δεν σκεφτόταν το συμφέρον του
τόπου; Τα ξεχνάμε αυτά τώρα;
Κύριοι συνάδελφοι, είπα στην ομιλία μου για την εξέλιξη
της οικονομίας και επαναλαμβάνω ότι οι στιγμές είναι δύσκολες ότι
χυ
υπάρχουν πολλοί περιοριστικοί παράγοντες όπως εξωτερικό ισοζύγιο,
)
αλλά ότι ακριβώς το σταθεροποιητικό πρόγραμμα έχει λάβει υπόφη του
»
αυτούς τους σταθεροποιητικούς παράγοντες και το σταθεροποιητικό
πρόγραμμα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα τις στέρ£ .ες βάσεις για την
αναπτυξιακή πορεία της Χώρας.
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Ας έρθω τώρα κυρίες και κύριοι στα γενικότερα. Λέχθηκε από
το κύριο Μητσοτάκη ότι δεν έγινε διάλογος . Και όσον αφορά το διάλογο
%
ι
με τις ενδιαφερόμενες τάξεις δεν θέλω να σας κουράσω με το να διαβά
σω για παράδειγμα την απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Εθνικό Συμβού
λιο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού όπου αναφέρονται και οι δυσκολίες
ι
τις οποίες συναντά η Χώρα και οι λύσεις που είναι δυνατές και διαγρά
φεται το γένικό πλαίσιο για το σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Διάλογος
στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
υπήρξε και επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν τουλάχιστον 3 συνεδριάσεις που
συζητήθηκε το θέμα.
Όσον αφορά το διάλογο με την Αξιωματική Αντιπολίτευση πιστεύω
ότι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έδωσε απόφε το δείγμα

• .

I

πώς αντιλαμβάνεται το διάλογο αυτό. Διάλογος υπάρχει^κατά την Αξίωμα
ί

τική Αντιπολίτευση όταν υπάρχει αποδοχή των απόφεών της
■
τελεσίγραφα καιγίνονται αποδεκτά . Όταν δεν γίνονται

, ότο*γίνονται
·

αποδεκτά δεν

υπάρχει διάλογος και τότε υπάρχουν από τη Βήμα της Βουλής ύβρεις και

^

ί
*
»
\

χυδαιότητες και καταρρακώνεται η έννοια του σωστού διαλόγου στο
Κοινοβούλιο.

ψ

\
■

ίΰΐ
Ποιό είναι κυρίες και κύριοι το μάθημα για το Κο.ινοβούλιο για το
Λαό^από τη συζήτηση που έγινε; Το μάθημα είναι πιστεύω εγώ^ότι για
να προωθήσουμε τους πολιτικούς μας σκοπούς -έξω από το Κοινοβούλιο y
στο Συνέδριο^πρέπει να σηκωνόμαστε και να βρίζουμε χυδαιότατα και
καπν)λικοτατα τον Πρωθυπουργό γιατί έτσι μόνο μπορούμε να πετύχουμε.
'
!
(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Εγώ

πιστεύω^ότι το παράδειγμα θα έπρεπε να είναι ένα άλλο,

Το παράδειγμα θα έπρεπε να είναι μια σύντομη συζήτηση

ι
οπού κυριαρ ~

χούν τα επιχειρήματα και η ουσία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι
σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο.
Μας λέχθηκε^ότι υπάρχει αντίδημοκρατική νοοτροπία^γιατί δεν
έγινε συζήτηση στη τηλεόραση για τα οικονομικά μέτρα.
Νομίζω ότι η μνήμη των υπευθύνων της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ
βραχεία. Συζήτηση γιατα οικονομικά μέ,τρα έγινε κατά κόρον στη τηλεό
ραση. Εμφανίστηκαν και οι εκπρόσωποι του Τύπου και εμπειρογνώμονες
και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ και
ο εκπρόσωπος του ΚΚΕεσ. και άλλοι πολλοί και συζήτησαν επί ώρες τα
οικονομικά μέτρα. Συζήτηση έγινε, κατατοπισμός του Λαού έγινε και
δεν μπορεί
φόρηση.

κανείς να πει( ότι γύ£>ω απότο θέμα αυτό δεν υπήρχε πληρο
---------- *
Και έκανε δηλώσεις ο Πρωθυπουργό«

προηγούμενα και από τον Αύγουστο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου υπήρχε εκτε
ταμένη συζήτηση στο Τύπο γύρω από το πρόβλημα της οικονομίας και το
πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
ί

γ

)

( Συνέχεια κυρίου Κ.Σημίτη, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας )
Τώρα, όσοναφορά την άλλη γενική κατηγορία της αντιδημοκρα#
τικής νοοτροπίας και του αυταρχισμού δήθεν του ΠΑΣΟΚ, θέλω να υπεν%
»
. . .
' θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι στον τόπο αυτό, υπήρξαν δύο εκτροπές
,

-νύυΟ.βίίϊ^'^
από το κοινοβουλευτικό πολίτευμα: Το 1936 και το 1967. Και ού/εκτροι
»
πές

είχαν τη ρίζα τους στη συντηρητική παράταξη, δεν την είχαν

στις προοδευτικές δυνάμεις.

ί\)ίειροκρότήματα

απ'την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ ·)

Ας μην το ξεχνούν οι κύριοι και ας είναι

πιό προσεκτικοί στους

χαρακτηρισμούς τους.
( Χειροκροτήματα απ'την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ. Μη μας προσβάλλετε. Δεν γίνονται δεκτά αυτά.
( Θόρυβος απ'την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - κωδωνοκρουσίες )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Γιάννης Ν.Αλευράς).

Παρακαλώ, κύριε Πανουργιά, καθήστε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ. Τί είναι αυτά;

EftSTir«·'" j Γτενογρόφι
ΜΑΡΙΑ. :ίλ t z l m o y

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ. Την ξέρουμε καλά την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Γιάννης Ν.Αλευράς). Παρακαλώ κύριε Τσαπάρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Είπε ο κύριος
1}
,
γ>
Μητσοτάκης? $α, δημοκρατία είναι αυτή; Εγώ θ'απαντήσω: Ναι, δημοκρατία

ΙίΓ

είναι αυτή» διότι θέλω να υπενθυμίσω στη Νέα Δημοκρατία την δημοκρατία
των φακέλλων, των εξοριών, της καταδίωξης. Θέλω να της υπενθυμίσω
τη δημοκρατία της μισαλλοδοξίας.
του ΠΑΣΟΚ )
Από το 1981 και μετά, υπάρχει ,γΐ-α πρώτη φορά στην Ελλάδα
πλήρης δημοκρατία, ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων.
Χειροκροτήματα απ'την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )

%

( Θόρυβος απ'την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ. Δεν τα βλέπετε αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Γιάννης Ν.Αλευράς). Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). 'Οσον αφορά τους
χαρακτηρισμούς,

οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον κύριο Πρωθυπουργό,

πιστεύω ότι είναι περιττό ν'απαντήσω.

'Εχει ο καθένας την ιστορία
>

του στην Ελλάδα. Είναι γνωστή η ιστορία του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα.
( Χειροκροτήματα απ'την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )

ΜΑΡΙΑΝΝΛ ΤΖΕΜΟΥ

Πποτττά/ουσατ Στενογράφο·;

Και είναι, κύριε Μητσοτάκη, και γνωστή η δίκιά σας ιστορία. Είναι
η ιστορία ενός πολιτικού, ο οποίος έχει αλλάξει επανειλημμένα παρα
τάξεις.

|] ιστορία του 1965, είναι η πιό σκοτεινή σελίδα στην

ιστορία της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

.............. -

-

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Είσαι πολύ μικρός. Δύο καταδίκες σε θάνατο
τις έχεις;

Να μας πεί«.

τη δίκη

.ιστορία. Πού

Ή εο·.·

και τί

'1<αη-/ γι'αυτό τον τόπο.
/
( Θόρυβος απ'την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - κωδωνοκρουσίες )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Γιάννης Ν.Αλευράς). Παρακαλώ κύριε Βουγιουκλάκη. Εδώ δεν
*
’
}
έχουμε προσωπικά. Γίνονται πολιτικές κρίσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ(Υπουργός Εργασίας). Εάν δεν ανακαλέσει, θα
τ'ακούτε κάθε μέρα.
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Σε ποιούς αγώνες έλαβες μέρος; Να μας πεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Γιάννης Ν.Αλευράς).Παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Το |ΐί11ράκιο, όμιλε ί για ανάστημα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Εγώ θα έλεγα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο κ.Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να
χαρακτηρίσει τον Πρωθυπουργό, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο

ελληνική πολιτική, ο οποίος έδειξε την κατεύθυνση για την ανεξαρ
ΜΑΡΙΑΝΝΛ ΤΖΕΛΊΟΥ

Εττοπτεύοιτσα Στενογράφο?

Πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος χάραξε μία νέα πορεία στην

τησία της χώρας, για τη δημοκρατία της χώρας, για τη δημοκρατική
οργάνωση. Εκείνος ο οποίος έδωσε μία νέα ποιότητα στην πολιτική ξωή.
Και πιστεύω ότι ο κ.Μητσοτάκης, δεν έχει το ανάστημα να μετρηθεί
μαξί του.

(2Β )

Μ
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ.

'Αλλοι μπορεί να έχουν αγώνες, εσείς που

.•ήσαστε ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικός Οικονομίας).Εγώ όταν μιλούσε
ο κ. Μητσοτάκης και καθύβριζε τον Πρωθυπουργό
εδώ ούτε σηκώθηκα

έκατσα σιωπηλός

και άκουσα γιατί θα απαντούσα μετά.Λοιπόν
)

σας παρακαλώ να καθίσετε και εσείς σιωπηλοί όπως το έκανα εγώ.
->
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Για τους αγώνες σας θύλουμε να ακούσουμε,
να μας πείτε την ιστορία

σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).
<^■■—
■
1
.»υ .«ι·
....·.···»·· ·ι ιιι ,ιι·^
τους αγώνες μου
ται

Όσον αφορά

νομίζω ότι είναι μία λάθος πρακτική να αναφέρε

I¿<£ίΚ»ο5 , εδώ στον εαυτόν |ίου. Υπάρχουν τα χαρτιά υπάρχει

η ιστορία του καθενός, μπορείτε να \|άζετε να βρείτε και αν έχετε
τίποτα να μεμφθείτε ή να παρατηρήσετε μπορείτε να μεμφθείτε και
I
*
γα ΠαροΛ«ρΐΛάίΙί·
Vστην αίθουσα- και δημόσια.Θα δούμε τί κάνατε εσείς και τι έκαναν
οι άλλοι οι οποίοι είναι στο ΠΑΣΟΚ ή εκείνοι οι οποίοι ταλαιπω
ρήθηκαν για να μπορέσει να απαλλαγεί επιτέλομς ο τόπος αυτός
απο τον σκοταδισμό τον οποίο εκπροσωπείτε εσείς.

(Ζωηρά και

παρατεταμένα χειροκροτήματα απο την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Θόρυβος διαμαρτυρίες απο την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

III
ΠΡΟΗΔΡΟΜΓ ιάννΐ}ς_Ν^_Αλευρά£)_.

Παρακαλώ , θα απαντήσει ο Αρχηγός

σας,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Για να κλείσω,
ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα

να βρει ένα σωσίβιο

συνοχή της παραταΕης του. Δεν το βρήκε

δεν μπορεί να το βρεί

διότι είναι καταδικασμένη η παραταζή του στο παρελθόν
παρελθόν και θα μείνει

για τη

. Είναι

παρελθό^^(Χειροκροτηματα απο την πτέρυ

γα του ΠΑΣΟΚ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ(Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας).Κύριε
Πρόεδρε παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣΐΓιάννης_Ν^_Αλευράς)__.

Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ(Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας). Κύριε
*τ »
£ 0J
Ο^ορΟ'
Πρότεδρ*ε^πρώτβ.ντα οικονομικά για τα οποία μίλησε ο κ. Σημίτης^
η ανακοίνωση την οποία κατέθεσα υπογράφεται απο τον Γιάννη
Ί(?1 ί^Γ[λιώτη ^ο οποίος ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και είναι εκπρόσωπος των
εργαζομένων·στο διοικητικό συμβούλιο

των εταιρειών πρώην

συγκροτήματος ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ .
Το καταθέτω στη Βουλή

να* διβάσουν οι κ. συνάδελφοι του

ΠΑΣΟΚ τι λένε οι δικοί τους άνθρωποι.
(Στο σημείο αυτό ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας καταθέτει τη
σχετική ανακοίνωση).
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τητο, δεν θα έρπεπε να υπερβαίνει μία εύλογο περίοδο, και ότι θα έπρεπε
•/

να συνοδεύεται, από εγγυήσεις

(λ.

την προστασία του επιπέδου ζωής

των εργαζομένων. Δηλαδή το διεθνές γραφείο εργασίας λέει

αυτό το

πράγμα.
Κατά συνέπεια, καλούμε

και τους συγγραφείς και τους δικά-

στικούς να σταθούν στο ύφος τους, και να συμπαρασταθούν στην εργατική
τάζη, για να αποτρέφει την εφαρμογή αυτών των αντιδημοκρατικών και
αντισυνταγματικών πράζεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). 0 κύριος Υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κυρίες και κύριοι,
λόγω της ώρας, θα ήθελα να κάνω

ορισμένα σχόλια ή παρατηρήσεις

ιλλΧλ

διορθώσεις στο κείμενο του νόμου.
Πρώτον, στο άρθρο γο\ο, παραγρ. 3, υπάρχει έκφραση "ακαθάο
ριστα κέρδη". Επειδή προέκυφε κάποια ασάφεια, τί νοούνται με το ακαθά
ριστα κέρδη^ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ακαθάριστα κέρδη, νοούνται
τα ακαθάριστα κέρδη του άρθρου 45 του Ν.2190. Δηλαδή, τα ακαθάριστα
κέρδη, τα οποία λαμβάνονται υπόφη για τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά το άρθρο 2 ,

θα ήθελα να κάνω μια διόρ-

θωση οτη τχαραγρ. 4, εκεί που λέει "στους μισθωτούς πολλαπλής απασχόλησης, στους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη άνω των 40.000, το
%
ποσό αυτό θα πρέπει να γίνει 50.000,για να είναι συμβιβάσιμο με τα
/
ποσά που αναφέρονται στη παράγραφο 6.
Επίσης, στη παραγρ. 4 θα ήθελα να κάνω μια πρσθήκη. Η προσθήκη αυτή αφορά το εξής θέμα: Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις, που περιέχονται στις συλλογικές συμβάσεις, σε νόμους,

υπουργικές αποφάσεις,

%
διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν διάφορα θέματα της σχέσεως εργασίας,
ρυθμίσει-ς που αποφασίστηκαν πριν την 18.10.85, δηλαδή την ημέρα που
εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

'Οπως έχει το κείμενο του

νόμου, οι ρυθμίσεις αυτές δεν ισχύουν. Αυτός δεν ήταν ο σκοπός μας.
Ο σκοπός μας ήταν, όποιες ρυθμίσεις υπήρχαν πριν, να εξακολουθήσουν
να ισχύουν κι αν ακόμα έχουν τ 'αποτελέσματά τους?μετά. Μόνο εκείνες
δεν θα πρέπει να ισχύουν, οι οποίες αφορούν τη/καταβολή αυξήσεων, με
τη μορφή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. Δηλαδή, οι λεγάμενες
ουρές, κατά τη γλώσσα που επικρατεί στον συνδικαλιστικό και εργατικό
χώρο, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη πράξη νομοθετικού περιεχομέ
νου, εκτός απ'αυτές που προβλέπουν τη καταβολή της ΑΤΑ.

(3ζ)

(3ΑΚ)
1/3 Στεν/φος Ζ .Κωνσταντίνου (Δακτ/φος Μ. Αποστολίδου) 6.2.86

ια
(Συνέχεια κυρίου Κ. Σημίτη Υπουργού Εθνικής Οικονομίας)
Διαβάζω λοιπόν αυτή την προσθήκη την οποία έδωσα στους
/
)
εισηγητές των κομμάτων: " Κατ'εξαίρεση των διατάξεων της παρ.6 του
άρθρου μόνου της από 18.10.85 κυρουμένης
πράξεως νομοθετικού
I
περιεχομένου διατηρούνται σε ισχύ και μετά την ως άνω ημερομηνία
οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους , συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις^οποιοσδήποτε
άλλου είδους διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα που έχουν
εκδοθεί πριν από την 18.10.85 εκτός εκείνων που προβλέπουν καταβολή
^υτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής από 1.1.86 και εφ'εξής
</'ΐθΐγ0Ρ*7£

που °Ρ££εται στο παρόν άρθρο". ·
Τέλος, το άρθρο τρίτο όπως έχει διατυπωθεί δεν είναι ακριβές

>
διότι σύμφωνα με το Σύνταγμα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ισχύει
από την έκδοση της . Το άρθρο τρίτο θα έπρεπε^λοιπόν^να είναιί
ΐ-σχύς της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ως δημοσιεύθη στο φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 179 της 18^$ Οκτωβρίου., φρχίξει όπως ορί
ζεται

από την παρ.1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. Η ισχύς αυτού

»
του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αυτά ως προς το σχέδιο νόμου.

Ως προς την τροπολογία την οποία υπέβαλαν οι κύριοι Παλαιοχρασσας

και Σουφλιάς η τροπολογία αυτή δενγίνεται δεκτή διότι η τροπολο

γία προβλέπει ένα πρόγραμμα πλήρους εφαρμογής, φιλελεύθερης οικονομικής
α ^ ^ θ ^ τ με τη δίκιά μας πολιτική.
πολιτικής που είναιι ^αντίθεη
Ευχαριστώ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης δεν θα απαντήσει
στα όσα είπε ο κύριος Κάππος;

Ο^

/*

^

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριε Παυλίδη, παρακαλώ δεν
έχουμε χρόνο. Σας παρακαλώ να σταματήσετε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω να λύσουμε ένα
διαδικαστικό ζήτημα .
Οπως είναιγνωστό με την απόφασή μας η διαδικασία που εφαρμό
ζεται στη συζήτηση του νομοσχεδίου είναι η διαδικασία του επείγοντος(
*
Κανονικά θα έπρεπε εδώ να κηρυχθεί περανωμένη η συζήτηση αλλά θα ήθε/
λα να κάνω μια πρόταση.
Επειδή^μου έχει ζητήσει για 1-2 λεπτά το λόγο ο Κοινοβουλευ
τικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κύριος Δήμας ...
ΣΤΡΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ..

#
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριε Στρατήγη^να δείτε ότι
είμαι καλύτερος συνήγορος από σας για τις δικές σας υποθέσεις.

