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Αθήνα, σήµερα στις 10 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Οκτωβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 392/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και της ΔΟΥ Κισάµου Χανίων.
2. Η µε αριθµό 402/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Βούτση προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της
«ΕΡΤ Α.Ε.».
3. Η µε αριθµό 391/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
4. Η µε αριθµό 388/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Σταυρούλας
Ξουλίδου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου
«Αθηνά» σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
5. Η µε αριθµό 399/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού
προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα
κράτησης µεταναστών.
6. Η µε αριθµό 396/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την µη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα
Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
7. Η µε αριθµό 395/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και ιδιαίτερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 393/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αλλαγή του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου για τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων.
2. Η µε αριθµό 394/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία του προγράµµατος
του ΚΕΘΕΑ λόγω καταστροφής των εγκαταστάσεών του κατά
την πρόσφατη εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού.
3. Η µε αριθµό 403/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και
Ανάπτυξης.
4. Η µε αριθµό 389/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων.
5. Η µε αριθµό 400/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να εκµισθώσει σε ιδιώτες
µεγάλο αριθµό ακατοίκητων ελληνικών νησιών.
6. Η µε αριθµό 397/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη περιβαλλοντική υποβάθµιση
της λίµνης Κορώνειας.
7. Η µε αριθµό 398/8-10-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη
λειτουργία του εργοστασίου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
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του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος “Βοήθεια στο
Σπίτι”»».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 4-10-2012, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση.
Το παραπάνω νοµοσχέδιο εισάγεται σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, δεδοµένου ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις: δηλαδή, έγινε
δεκτό οµόφωνα από τη Διαρκή Επιτροπή. Αυτό σηµαίνει ότι ψηφίζεται από τη Βουλή χωρίς συζήτηση.
Προτείνω να µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές για
πέντε λεπτά της ώρας ο καθένας και στη συνέχεια να ψηφισθεί
η αρχή του νοµοσχεδίου.
Επίσης, να ψηφιστεί το άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 31 και ειδικό 3, η οποία αναφέρεται
στην παράταση διάρκειας του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι». Στη συνέχεια να γίνει συζήτηση επί των υπολοίπων τροπολογιών και κυρίως επί µιας τροπολογίας που είναι υπουργική,
για την οποία έγινε λόγος και αφορά τη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς
υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Πριν δώσω το λόγο στην κ. Μανδρέκα, εισηγήτρια της Νέας
Δηµοκρατίας, θέλω να ανακοινώσω ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Μανιάτης ορίζει ως
ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Παύλο Χαϊκάλη.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή διά του Κοινοβουλευτικού
του Εκπροσώπου κ. Χρήστου Παππά ορίζει ως ειδικό αγορητή
τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά διά του Προέδρου της κ. Φώτη Κουβέλη ορίζει ως ειδική αγορήτρια την Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ.
Αικατερίνη Μάρκου.
Τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπύρος Χαλβατζής ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Λαµπρούλη.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασπασία
Μανδρέκα, για πέντε λεπτά.
Επειδή είναι λίγοι οι οµιλητές θα υπάρξει µια ανοχή δύο-τριών
λεπτών.
Ορίστε, κυρία Μανδρέκα, έχετε το λόγο.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, φέρεται σήµερα προς συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του το αποτελούµενο από
δύο άρθρα σχέδιο νόµου, προκειµένου να κυρωθεί η από 14 Ιουνίου 2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σύµφωνα µε την πράξη αυτή παρατάθηκε ως την 30η Σεπτεµβρίου 2012 η διάρκεια του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και αντίστοιχα οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του
απασχολούµενου στο εν λόγω πρόγραµµα προσωπικού, όπως η
διάρκεια αυτή οριζόταν µε την από 31-12-2011 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία και κυρώθηκε µε το δεύτερο άρθρο
του ν.4047/2012, δηλαδή µέχρι 30-6-2012.
Η ρύθµιση της παράτασης της διάρκειας του προγράµµατος
ήταν αναγκαία και επιβεβληµένη καθόσον κατά το χρόνο λήξης
του προγράµµατος αυτού υφίσταται αντικειµενική αδυναµία
εφαρµογής του διαδόχου προγράµµατος µε την ονοµασία πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων»».
Όπως γίνεται αντιληπτό, αν δεν υπήρχε η άµεση πρόνοια παράτασης της λειτουργίας του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» θα προέκυπτε όχι µόνο πρόβληµα, αλλά και σπουδαίος κίνδυνος για τα ωφελούµενα από το πρόγραµµα αυτό άτοµα τα
οποία, όπως στη συνέχεια θα αναφέρω, ανήκουν σε εξαιρετικά
ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο βαθµός εξάλλου της έκτακτης παρούσας και εξαιρετικά
επείγουσας ανάγκης που θα προέκυπτε για τις προαναφερόµενες οµάδες στην περίπτωση µη παράτασης του προγράµµατος,
επιτείνεται στο µέγιστο βαθµό από τις δυσχερείς συνθήκες που
έχουν διαµορφωθεί εξαιτίας της πρωτοφανούς και οξείας οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που διέρχεται η χώρα µας.
Υπήρξε συνεπώς κίνδυνος και άφευκτη ανάγκη η οποία επέβαλε τη ρύθµιση της κατάστασης µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως προβλέπεται µε την παράγραφο 1 του άρθρου
44 του Συντάγµατος.
Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι στο άρθρο 2 της εν λόγω
πράξης –άρθρο 1 του σχεδίου νόµου- ορίζεται ότι για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση κατά τη διάρκεια της παράτασης του
προγράµµατος και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
του απασχολούµενου προσωπικού για το 2012 και έως την
έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδα
Συνταξιούχων», το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 138 του ν.
4052/2012, είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από το λογαριασµό
της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που τηρείται στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ΑΚΑΓΕ. Οι πόροι
αυτοί θα χρησιµοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης που ωφελούνται από το πρόγραµµα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Εσωτερικών, προσδιορίζεται το ύψος των µεταβιβαζοµένων
πόρων, η διαδικασία µεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις υλοποίησης του προγράµµατος, καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών
Εργασίας, Εσωτερικών και της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.».
Όπως εξάλλου προκύπτει από την υπ’ αριθµόν 124/1/2012
σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις
προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
ΑΚΑΓΕ ύψους 10 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου από την παράταση για τρεις επιπλέον µήνες του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι».
Επίσης, πρέπει να γίνει µνεία ότι οι διατάξεις θα εφαρµοστούν
από τους σχετικούς φορείς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υλοποιούν ήδη το πρόγραµµα και τη διαχείριση των
πόρων θα αναλάβει η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης».
Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την παρούσα συζήτηση να αναφερθεί ότι από την κύρωση των εν λόγω διατάξεων
που επιβεβαιώνουν τη βούληση της πολιτείας για προάσπιση
αλλά και αναβάθµιση του κράτους πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, επηρεάζονται σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές
οµάδες του πληθυσµού που είναι οι ακόλουθες:
Πρώτον, είναι οι απασχολούµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι», των οποίων οι συµβάσεις εργασίας έληγαν την 30-62012, ενώ µε τις προτεινόµενες διατάξεις παρατείνονται για άλλο
ένα τρίµηνο, δηλαδή µέχρι την 30-9-2012. Πρέπει να τονιστεί ότι
οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ανέρχονται στους τρεισήµισι χιλιάδες, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθηµερινά στους ωφελούµενους, οι οποίοι ανέρχονται στους εβδοµήντα χιλιάδες.
Μάλιστα, από προσωπική πείρα –µιας και έχω θητεύσει στην
τοπική αυτοδιοίκηση- µπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν τις υπηρεσίες
τους σε ανήµπορους συνανθρώπους τους µε περισσή διάθεση
προσφοράς και αλληλεγγύης, εξαντλώντας πολλές φορές τις
σωµατικές και κυρίως τις ψυχικές τους δυνάµεις, αφού έχουν να
αντιµετωπίσουν τα δικά τους σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν από τη µη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευµένων τους,
τις εν γένει εργασιακές τους συνθήκες αλλά και την αβεβαιότητα
που τους διακατέχει για το µέλλον του προγράµµατος, στο οποίο
απασχολούνται.
Δεύτερον, είναι οι ωφελούµενοι από το πρόγραµµα. Αυτοί είναι
οι συνταξιούχοι όλων των φορέων κύριας ασφάλισης. Πρόκειται
για άτοµα που βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτες και ευπαθείς
οµάδες και είναι άτοµα ηλικιωµένα που δεν αυτοεξυπηρετούνται
πλήρως ή είναι απολύτως εξαρτωµένα από τη βοήθεια τρίτου,
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καθώς και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Συνήθως αυτά είναι µοναχικά, µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, τα οποία τα καθιστούν ανίκανα να αντιµετωπίσουν τις καθηµερινές ανάγκες διαβίωσής
τους.
Εξάλλου, µπορεί να είναι άτοµα που δεν διαθέτουν καθόλου ή
διαθέτουν ελάχιστους οικονοµικούς πόρους, άτοµα που το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες
υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Μπορεί
ακόµα να συνυπάρχουν µε άλλα άτοµα της οικογένειάς τους, τα
οποία όµως δεν δύνανται για διάφορους λόγους να τους παρέχουν τις αναγκαίες φροντίδες, µε κατάληξη τις περισσότερες
φορές να οδηγούνται σε κέντρα ηλικιωµένων και ιδρύµατα.
Κατ’ ακολουθία, σκοπός του προγράµµατος είναι η εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ατόµων της τρίτης ηλικίας καθώς και των ατόµων µε
κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήµατα, η υποβοήθηση της αυτόνοµης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η παραµονή τους στο οικείο φυσικό, οικογενειακό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον, η υποστήριξη
του κοινωνικού περιβάλλοντος των επωφελούµενων και η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Το πρόγραµµα παρέχει συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα,
οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.
Γνωρίζουµε µάλιστα, ότι οι υπηρεσίες αυτές όχι µόνο αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των επωφελούµενων, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις –και λέγεται αυτό χωρίς καµία διάθεση υπερβολής- είναι αναγκαίες ακόµα και για την επιβίωση κάποιων από αυτούς. Είναι αναµφισβήτητη, λοιπόν, η σηµαντικότητα του εν λόγω
προγράµµατος, το οποία αντικειµενικά επιτελεί το ρόλο για τον
οποίο δηµιουργήθηκε.
Η δε αναγκαιότητα συνέχισής του επιβάλλεται από την αποτελεσµατικότητά του σε σχέση µε τους βασικούς σκοπούς του αλλά και σαφέστατα υποδηλώνεται από την ενδιάθετη θετικότατη
στάση απέναντι σε αυτό, τόσο των ωφελουµένων ευπαθών οµάδων όσο και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.
Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι στα πλαίσια των δεδοµένων αυτών κινήθηκε η ελληνική πολιτεία, η οποία θέτοντας
ως προτεραιότητα την εξασφάλιση συνέχισης παράτασης του
αναγκαίου για το προνοιακό µας σύστηµα προγράµµατος, εξέδωσε την αναφερόµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Μάλιστα στο ίδιο πλαίσιο εξακολουθεί και κινείται και σήµερα η
Κυβέρνηση διά της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας.
Ειδικότερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης,
καθώς και ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, την 28-9-2012 ανακοίνωσαν την περαιτέρω παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» µέχρι την 31η Μαρτίου 2013. Σε αυτήν την παράταση αφορά και η κατατεθείσα σήµερα τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η ανακοίνωση αυτή µάλιστα, έτυχε θερµής υποδοχής τόσο
από τους εργαζοµένους στο πρόγραµµα, οι οποίοι -όπως ήδη
αναφέρθηκε- ελπίζουν στην οριστική άρση της εργασιακής αβεβαιότητας, όσο και κατά κύριο λόγο από τους ωφελούµενους
τους προγράµµατος και τις οικογένειές τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Μανδρέκα, να
συντοµεύσετε παρακαλώ.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Ενηµερωτικά και µόνο αναφέρω στο σηµείο αυτό ότι η θετικότατη αυτή εξέλιξη, συµβαδίζει µε το εξαγγελθέν πρόγραµµα µε
την ονοµασία «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», το οποίο θα
αποτελέσει το διάδοχο πρόγραµµα του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» και στο οποίο θα απασχοληθεί το έµπειρο υπάρχον
προσωπικό και το οποίο θα στηρίζεται στις ευχέρειες των νέων
εργαλείων της κοινωνικής οικονοµίας, προκειµένου να ενσωµατώσει στη δοµή του τους φορείς που το υλοποιούν µέχρι σήµερα, κυρίως όσον αφορά εργαζοµένους και δήµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώσατε, κυρία
Μανδρέκα.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Από την πλευρά του το Υπουργείο Ερ-
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γασίας ήδη εκπονεί σχέδιο για την ορθή λειτουργία του νέου
προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βαθιά η πεποίθησή µου ότι
όλοι µας συµφωνούµε για την αξία του προγράµµατος και το
βαθµό σηµαντικότητας στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας και
κοινωνικής δικαιοσύνης που επιτάσσει η δηµοκρατία, ο πολιτισµός και ο ανθρωπισµός.
Οφείλουµε, λοιπόν, όλοι να συµβάλλουµε ο καθένας από τη
θέση του στη διασφάλιση της ύπαρξης αλλά και της βιώσιµης
και αποτελεσµατικής συνέχισης του Προγράµµατος αυτού και
εφόσον είναι δυνατόν, να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για
τη διεύρυνσή του, επ’ ωφελεία τόσο των δικαιούχων των παρεχοµένων υπηρεσιών όσο και των απασχολουµένων στο πρόγραµµα, αρχικό και διάδοχο. Είναι για όλους µας το ελάχιστο
χρέος.
Για όλους αυτούς τους λόγους και τις αιτίες, εισηγούµαι στο
Σώµα την υπερψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
όσον αφορά την παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» κατά τρεις µήνες που προτείνεται συν έξι µήνες που έχει
δεσµευτεί ο Υπουργός ότι θα έρθει τώρα κατά τη διάρκεια της
συζήτησης µας µε τροπολογία, ώστε να φτάσει µέχρις τις 31-122013, νοµίζω ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση, τουλάχιστον από
εµάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτήν την παράταση τη ζητούν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, παίρνουν µία ανάσα, ώστε να µπορέσουν µε καλύτερες προϋποθέσεις να λύσουν το εργασιακό τους πρόβληµα. Κυρίως, όµως,
παίρνουν µία ανάσα οι εκατόν τριάντα χιλιάδες ηλικιωµένοι και
άτοµα µε αναπηρία που επωφελούνται και στηρίζονται από αυτό
το πρόγραµµα.
Έχουµε, όµως, να πούµε τα εξής. Κατ’ αρχάς είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια θεσµική αβεβαιότητα σχετικά µε αυτό το
πρόγραµµα στους τρεις χιλιάδες εργαζόµενους και στους εκατόν τριάντα χιλιάδες επωφελούµενους αυτού του προγράµµατος, όσον αφορά τη χρονική διάρκειά του.
Έχουν γίνει µέχρι σήµερα από τότε που ισχύει –εδώ και δώδεκα χρόνια- δώδεκα παρατάσεις αυτού του προγράµµατος, ετήσιες ή σε τεταρτηµόρια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάθε φορά
είµαστε µε κοµµένη την ανάσα για το αν θα συνεχιστεί αυτό το
πρόγραµµα.
Η δεύτερη αβεβαιότητα η οποία υπήρχε, ήταν όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος. Στην αρχή, τα πρώτα
χρόνια αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτούταν από το ΕΣΠΑ,
µετά χρηµατοδοτούταν από το ΕΣΠΑ και από τους κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους των δήµων. Σήµερα για την παράτασή του
χρησιµοποιείται το ΑΚΑΓΕ, δηλαδή το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών, οι πόροι του οποίου είναι από ένα µέρος
των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισµένων. Από την 1-12013 µέχρι 31-3-2013, αυτό το δεύτερο τρίµηνο της επέκτασης
θα χρηµατοδοτείται µε χρήµατα που διασφάλισε το Υπουργείο
Εσωτερικών. Αυτή η αβεβαιότητα πρέπει να σταµατήσει και όσον
αφορά τη διάρκεια του προγράµµατος και όσον αφορά τους πόρους του, που πρέπει να είναι σταθερά καθορισµένοι δηµόσιοι
και κοινοτικοί πόροι.
Κατά την εκτίµησή µας, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να αναβαθµιστεί σήµερα όσο
ποτέ πριν. Ακόµα και αν δεν είχαµε αυτό το πρόγραµµα, θα
έπρεπε να το εφεύρουµε και να το θωρακίσουµε και να το αναβαθµίσουµε ακόµα περισσότερο, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής κρίσης και των πολιτικών των βάρβαρων
και ανθρωποκτόνων µνηµονίων που οδηγούν αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, τις ευπαθείς οµάδες που επωφελούνται αυτού
του προγράµµατος, στην απόλυτη εξαθλίωση.
Αν χθες χρειαζόταν µία φορά αυτό το πρόγραµµα, σήµερα
χρειάζεται εκατό και µάλιστα, όταν το τελευταίο διάστηµα έχουν
τεθεί υπ’ όψιν µας –και έχουν τεθεί υπ’ όψιν και όλων των κοµµάτων της Βουλής- κύριε Πρόεδρε, πολύ αξιόπιστες και φερέγγυες
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µελέτες, οι οποίες έχουν γίνει από τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας,
από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, αλλά και από την Κεντρική
Ένωση Δήµων. Αυτές οι µελέτες αποδεικνύουν µε ερωτηµατολόγια στους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και στις οικογένειές
τους ότι αυτό το πρόγραµµα είναι το πιο δηµοφιλές στις ευπαθείς οµάδες και στις οικογένειές τους και είναι και το πιο αποτελεσµατικό ως ένα πρόγραµµα ουσιαστικά πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας σε αυτές τις ευπαθείς οµάδες.
Είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι εµείς δεν συµφωνούµε µε το
νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί για αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Γνωρίζετε καλά ότι έχει µετονοµαστεί αυτό το
πρόγραµµα από πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε «Κατ’ Οίκον
Φροντίδα Συνταξιούχων» µε το ν. 4052/2012. Έχουµε πει –και
λέµε- µε µεγάλη σαφήνεια ότι έχει πολύ µεγάλα προβλήµατα
αυτό το καινούργιο θεσµικό πλαίσιο που θα ισχύσει από την 1-42013. Το βάρος πέφτει στους ίδιους τους ασφαλισµένους. Θα
χρηµατοδοτείται µε πόρους µε το 0,2 των ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτό είναι λάθος. Έπρεπε να χρηµατοδοτείται µε δηµόσιους και κοινοτικούς πόρους. Επιβαρύνεται επιπλέον το
ασφαλιστικό σύστηµα, που τα έσοδά του και τα οικονοµικά του
έχουν πρόβληµα.
Το δεύτερο είναι, ότι θα αποκλειστούν χιλιάδες από αυτούς
τους εκατόν τριάντα χιλιάδες που µέχρι σήµερα δικαιούνταν ένταξης σε αυτό το πρόγραµµα, διότι θα καλύπτει µόνο τους συνταξιούχους. Γι’ αυτό, το καινούργιο πρόγραµµα που θα ισχύσει
µετά από έξι µήνες λέγεται πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα
Συνταξιούχων». Δηλαδή, θα αποκλειστούν όλοι οι ανασφάλιστοι
και πολλοί από τους εκατόν τριάντα χιλιάδες ήταν ανασφάλιστοι
για το λόγο ότι ήταν ευπαθείς οµάδες και δεν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµα ένα λεπτό.
Το τρίτο και το σπουδαιότερο είναι ότι, ενώ µέχρι τώρα το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιούταν από δηµόσιες δοµές –
εννοώ δοµές της τοπικής αυτοδιοίκησης και εντασσόταν στις
κοινωφελείς δηµοτικές επιχειρήσεις, όπως τις λέµε- και ενώ θα
έπρεπε αυτό το πρόγραµµα να ενταχθεί στις καινούργιες διευθύνσεις κοινωνικής πολιτικής που συγκροτούνται στους δήµους
–και µε αυτόν τον τρόπο και οι ευπαθείς οµάδες θα είχαν µία βεβαιότητα ως προς το πρόγραµµα αλλά και οι εργαζόµενοι ως
προς την απασχόλησή τους- τώρα µεταφέρεται το πρόγραµµα
ακόµα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε βάση τον καινούργιο
νόµο, σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.. Και ξέρουµε καλά,
κύριε Πρόεδρε, ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν µε µοναδικό κριτήριο το κέρδος.
Εποµένως, κατά την άποψή µας, θα πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές στο νέο θεσµικό πλαίσιο. Έχουµε συµφωνήσει στη
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να έρθει ο Υπουργός
σε δεκαπέντε µέρες να κουβεντιάσουµε, να υποβάλουν προτάσεις τα κόµµατα, για να βελτιωθεί το νέο θεσµικό πλαίσιο, να γίνουν ριζικές αλλαγές, να κοπούν οι οµφάλιοι λώροι µε την
εµπορευµατοποίηση και την ιδιωτικοποίηση αυτού του προγράµµατος, να βασιστεί στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που
ήταν ένα σωστό πρόγραµµα και εκεί επάνω να αναβαθµιστεί.
Μάλιστα, ως ΣΥΡΙΖΑ έχουµε καταθέσει και τροπολογία –απ’
ό,τι ενηµερώθηκα θα µοιραστεί σε λίγο στους συναδέλφους και
στις συναδέλφισσες- ώστε να τακτοποιηθούν οι εργαζόµενοι που
είναι οκτώ µε δέκα χρόνια στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
οι οποίοι έχουν µπει µε διαδικασίες ΑΣΕΠ και είναι στη µεγαλύτερη δυνατή ανασφάλεια. Την καταθέσαµε µε αγωνία όχι µόνο
γι’ αυτούς, αλλά και για να συνεχιστεί αυτό το πρόγραµµα.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι και
ο Υπουργός εδώ, ότι είναι πολλούς µήνες απλήρωτοι πάρα πολλοί απ’ αυτούς που εργάζονται στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Γνωρίζουµε ότι είναι, κυρίως, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών µε
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ζητάµε από τον Υπουργό Εργασίας
άµεση παρέµβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στους παρέδρους, ώστε να υπάρξει υπογραφή τους και να πληρωθούν αυτοί
οι άνθρωποι που είναι απλήρωτοι από την 1η Γενάρη! Και τι παίρνουν; Παίρνουν 600 ευρώ το µήνα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, για άλλη µία φορά θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο να
κατατίθεται τροπολογία από τον Υπουργό Εργασίας –δεν ξέρω
αν σας έχει µοιραστεί- για να δοθεί νέα χαριστική ρύθµιση στους
µπαταχτσήδες, στις επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές ή τις παρακρατούν από τους εργαζόµενους
και δεν τις αποδίδουν και, επίσης, για να καταργηθεί η εργοδοτική εισφορά περίπου 1,1% στον ΟΕΚ και στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας.
Θεωρούµε, λοιπόν, απαράδεκτες τις χαριστικές ρυθµίσεις
στους µπαταχτσήδες, γιατί τους επιβραβεύουν και δίνουν το
κακό παράδειγµα σε όσους τηρούν τους νόµους και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων.
Όσον αφορά την Εργατική Κατοικία και Εστία όπου καταργείται η εργοδοτική εισφορά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ,
αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά µόνο ένα προκλητικό δώρο,
ένα καινούργιο δώρο προς τις επιχειρήσεις. Θα επωφεληθούν
ετήσια 247 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία όµως θα χαθούν από τα
αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, από τις επιδοτήσεις, από τη δυνατότητα των εργαζοµένων να εντάσσονται σε στεγαστικά προγράµµατα, από τη δυνατότητα των εργαζοµένων να κάνουν
διακοπές και από τη δυνατότητα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ξενοδοχείων σίτισης, κ.λπ., να επωφελούνται απ’ αυτά τα προγράµµατα και να διατηρείται η απασχόληση.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν
την τροπολογία και ζητάµε από τον Υπουργό να αποσυρθεί.
Εµείς έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου για την επανασύσταση,
την αναβάθµιση και την τριµερή χρηµατοδότηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, που τους θεωρούµε απαραίτητους για την άσκηση κοινωνικών πολιτικών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος, ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από την εποχή που
στο αρχαίο στάδιο της Αρχαίας Ολυµπίας οι Ολυµπιονίκες γιοι
του Διαγόρα του Ρόδιου τον σήκωσαν στα χέρια για να τον τιµήσουν ως πατέρα για την προσφορά του στην οικογένεια και το
πλήθος ζητωκραύγαζε «κάτθανε, Διαγόρα», µέχρι σήµερα στην
ελληνική κοινωνία είναι ισχυρή και δυνατή η στήριξη και η αναγνώριση της προσφοράς της τρίτης ηλικίας και των ανθρώπων
που είναι απόµαχοι και έχουν προσφέρει.
Όµως, πέρα από τη θεωρητική ή στο εσωτερικό της κάθε κοινωνίας αναγνώριση της προσφοράς, έρχονται οι κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες να καθιερώσουν θεσµούς, δοµές και πολιτικές που κάνουν πράξη αυτήν την αναγνώριση της προσφοράς,
για να παρέχουν κάθε φορά υπηρεσίες που τις έχουν ανάγκη οι
απόµαχοι, οι µη προνοµιούχοι, τα άτοµα που, αν δεν υπήρχαν
αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, θα ήταν στο περιθώριο.
Έτσι, λοιπόν, όταν το 2002 υπήρξε αυτή η σύλληψη του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την τότε κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν για άλλη µία φορά
τη µεµψιµοιρία τους, γιατί αν γυρίσουµε πίσω στα Πρακτικά της
Βουλής, θα δούµε ότι µεγάλες κοινωνικές τοµές και θεσµοί που
σήµερα τις υπερασπιζόµαστε όλοι όσοι τις υπερασπιζόµαστε ή
οι διαδηλωτές στους δρόµους είχαν συναντήσει διάφορων ειδών
καχυποψίες.
Έτσι έγινε και µε το «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» καταξιώθηκε κοινωνικά και σήµερα υποστηρίζεται πολιτικά από όλες τις δυνάµεις του Κοινοβουλίου. Από
αυτήν την άποψη, θα θέλαµε να χαιρετίσουµε την οµόφωνη στήριξη και την ψήφιση της τροπολογίας που παρατείνει το πρόγραµµα µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου ως αδήριτη αναγκαιότητα και
να σηµειώσουµε, βεβαίως, ότι άλλη µια φορά µας εκθέτει κοινοβουλευτικά, µε την έννοια ότι έρχεται µε µια υστέρηση. Ξέρουµε
ότι οι εκλογές δηµιούργησαν διάφορες δυσλειτουργίες και στη
Δηµόσια Διοίκηση και στο πολιτικό σύστηµα και µακάρι να ήταν
αυτοί οι λόγοι µόνο.
Από την άλλη µεριά, η Κυβέρνηση επέλεξε -και δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά- να παρατείνει µε την τροπο-
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λογία που έχει καταθέσει τη διάρκεια του προγράµµατος µέχρι
τις 30 Μαρτίου. Και αυτό, επίσης, είναι πλέον µία αναγκαιότητα
για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των ογδόντα χιλιάδων ωφελουµένων. Όπως είπα στην επιτροπή, αν είσαι από επαρχία -περιφέρεια τη λέµε, για να µην προσβάλλουµε τους επαρχιώτες,
αλλά είµαστε επαρχιώτες ορισµένοι- και ξέρεις σε ορεινά και
αποµονωµένα χωριά, πώς περιµένει µια οικογένεια γερόντων ή
ένας µόνος του να φανούν τα παιδιά µε το αυτοκίνητο που λέει
«Βοήθεια στο Σπίτι», για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες,
δηλαδή, να του κάνουν µια ένεση, να του πάνε τα φάρµακα, να
του πουν ένα λόγο παρηγορητικό, τότε ξέρεις, γιατί πρέπει να
παραταθεί το πρόγραµµα και να συνεχίσουν να ωφελούνται οι
ογδόντα χιλιάδες ωφελούµενοι.
Ταυτόχρονα, ξέρουµε ότι έτσι διασφαλίζουµε τις περίπου τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας, σε µια περίοδο που η ανεργία
έχει τεράστια έκρηξη. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ειδικευτεί, τα
οποία έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, τα οποία έχουν καταξιωθεί
στις τοπικές κοινωνίες. Το ερώτηµα που µπαίνει είναι το εξής.
Μέχρι τη λήξη της δεύτερης παράτασης, αυτής που ψηφίζουµε
τώρα, θα είµαστε έτοιµοι να εφαρµόσουµε το «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», όπως ψηφίστηκε από το ν. 4052/2012;
Ο κύριος Υπουργός µάς είπε στην επιτροπή της Βουλής, αποδεχόµενος και σχετικό αίτηµα, ότι θα κάνουµε και σχετική συζήτηση. Νοµίζω ότι πρέπει να οριοθετήσουµε -µε βάση τις διατάξεις του νόµου- και τους ωφελούµενους και τους παρόχους
χωρίς φοβίες. Διότι οι πάροχοι είναι οι επιχειρήσεις των δήµων,
των περιφερειών, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δηλαδή, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι κοινωνικές συµπράξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω, κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό ανοχή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πρέπει να µιλήσουµε και µε τους
εργαζόµενους για να δούµε πώς, ως πολιτεία, µέσω της υλοποίησης του νόµου για την κοινωνική οικονοµία, µπορούµε να τους
υποστηρίξουµε και να τους προετοιµάσουµε να είναι οι ίδιοι διαχειριστές µιας πολιτικής που τελικά ωφελεί τους πάνω από
ογδόντα χιλιάδες ωφελούµενους και τους παρέχει µια µόνιµη
απασχόληση. Διότι το ερώτηµα στις µέρες µας είναι να υπάρχει
απασχόληση και σε αυτό το ερώτηµα πρέπει να απαντήσουµε µε
υπευθυνότητα. Προτάσεις να τους µονιµοποιήσουµε είναι µιας
αράδας πολιτικές. Πολύ ευχαρίστως να τις αποδεχθούµε!
Θα τα πούµε, όταν θα έρθει η συζήτηση της τροπολογίας,
αλλά εκείνο που έχει σηµασία για µας είναι να προετοιµάσουµε
τους παρόχους, να δούµε τους ωφελούµενους και τους εργαζόµενους µέσα στο πεντάµηνο που µας αποµένει µε έναν τέτοιο
τρόπο, που να διασφαλιστεί η συνέχιση του προγράµµατος, η
συνέχιση της παροχής βοήθειας στους ωφελούµενους και η απασχόληση στους πάνω από τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενους.
Με αυτό το πνεύµα και εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουµε και το σχέδιο νόµου και την τροπολογία που παρατείνει το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι τις 30 Μαρτίου και θα καταθέσουµε τις απόψεις µας, θα συµβάλουµε, όταν έρθει η ώρα,
στο να υλοποιηθεί µε τη µεγαλύτερη πληρότητα και το εύρος ο
νόµος για την κατ’ οίκον φροντίδα των συνταξιούχων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τη συνεδρίαση,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παύλος Χαϊκάλης.
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ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συµφωνήσω απόλυτα µε τις ρήσεις
του συναδέλφου κ. Κουτσούκου ότι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι» είναι ένα πρόγραµµα το οποίο ουσιαστικά βοηθάει τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Θα κυρώσουµε και εµείς φυσικά την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν το συζητάµε αυτό.
Είναι ένα πρόγραµµα πάνω απ’ όλα ανθρώπινο και αποτελεί
υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στις ευπαθείς αυτές οµάδες.
Είναι λυπηρό όµως, όσο και εξοργιστικό, το ότι καλούµεθα κάθε
τόσο πολίτες και νοµοθετική εξουσία να συζητάµε αυτήν την αυτονόητη και πολύτιµη βοήθεια στο σπίτι που όλα αυτά τα χρόνια,
από την έγκριση της χρηµατοδότησης το 2002 µέχρι σήµερα,
προσφέρει στις ευπαθείς αυτές οµάδες.
Μετράµε δυστυχώς δώδεκα παρατάσεις για το «Βοήθεια στο
Σπίτι» και εργαζόµενους που µένουν απλήρωτοι για έναν ακόµα
χρόνο σχεδόν, ενώ το Υπουργείο καταφεύγει, θα έλεγα, σε µία
ακόµα παράταση, ενώ θα έπρεπε να είχε µετατραπεί από πρόγραµµα σε υπηρεσία. Το δραµατικό στην ιστορία είναι η εξέλιξη
του προγράµµατος αυτού, που όπως συµφωνήσαµε είναι αναγκαίο και ανθρώπινο. Το πρόγραµµα «Κατ’ οίκον φροντίδα»
µετατρέπεται σε «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», ειδικά του
ΙΚΑ. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει µόνο για το ΙΚΑ.
Συµφωνώ µε τον κ. Κουτσούκο ότι αυτό το πρόγραµµα προσφέρει θέσεις εργασίας και βοηθάει ευπαθείς οµάδες, βοηθάει
ανήµπορους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθεια στο σπίτι.
Αν συνεχιστεί όµως το πρόγραµµα –και γι’ αυτό προκαταλαµβάνουµε την Κυβέρνηση στο σχέδιο το οποίο πρόκειται να φέρει
µετά από συζήτηση εντός του µηνός στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων- και αλλάξει η µορφή του, θα έχουµε άλλες διαδικασίες, θα πάρει άλλη τροπή.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα στο βόρειο Αιγαίο, που
τα άτοµα που εξυπηρετούνται αυτήν τη στιγµή είναι δύο χιλιάδες
ενιακόσια εβδοµήντα από το ισχύον σύστηµα στο «Βοήθεια στο
Σπίτι». Με τα νέα κριτήρια τα νέα µέλη θα είναι µόνο σαράντα
έξι. Άρα οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι εργαζόµενοι στο «Βοήθεια
στο Σπίτι» θα βρεθούν ξαφνικά µε µικρότερο όγκο εργασίας και
χωρίς καµµία διασφάλιση της εργασίας τους µέχρι την καινούργια παράταση, αν θα δοθεί παράταση ή αν θα συνεχιστεί επί µονίµου βάσεως.
Τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον
Φροντίδα» δεν έχουν καµµία σχέση µε το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι». Κι αφού έχουν εξαφανιστεί ως διά µαγείας ανασφάλιστοι, ΑΜΕΑ, ανήµποροι και άλλες κατηγορίες, τελικά ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι συνταξιούχος τουλάχιστον εβδοµήντα
οκτώ ετών, όταν ο µέσος όρος ζωής είναι τα εβδοµήντα πέντε
χρόνια, να διαβιούν µόνοι τους ή µε σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που
πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα, το
συνολικό ετήσιο ατοµικό οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει αυτό της χαµηλότερης εισοδηµατικής κλίµακας, που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ, η κατάσταση της
υγείας του λόγω ασθενείας να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή του ή να καθιστά δυσχερή την κάλυψη των καθηµερινών
του αναγκών και να µη λαµβάνει επίδοµα αναπηρίας ή εξωιδρυµατικό επίδοµα ή οποιοδήποτε άλλο επίδοµα συµπαράστασης
από τον ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης, δεν ξέρω αν σας έχει ενηµερώσει τι χρειάζεται ο συνταξιούχος για να προσκοµίσει πιστοποιητικό αναπηρίας. Μόλις
πριν λίγες εβδοµάδες σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα είχαµε εκθέσει,
κύριε Υπουργέ, την απίστευτη ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι
αναµένουν έκδοση πιστοποιητικού στα ΚΕΠΑ.
Τέλος, σαν να µη φτάνουν όλα αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 3
της σχετικής υπουργικής απόφασης 11/4/2012, ο ωφελούµενος
υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους να προσκοµίσει στο ΙΚΑ ξανά
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις για να παραµείνει δικαιούχος. Ο συνταξιούχος τελικά
πρέπει να είναι νοµικός, λογιστής, να έχει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου και αυτό νοµίζω ότι δεν πρέπει να επιτραπεί.
Όσον αφορά την πρόσκληση του ΙΚΑ και ειδικότερα στο σκέλος της αξιολόγησης των αιτήσεων, η αίτηση θα ολοκληρώνεται
εφόσον υπάρχει πάροχος που δραστηριοποιείται στην περιοχή
του συνταξιούχου µε τον οποίο το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ έχει συνάψει σύµ-
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βαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι πάροχοι αυτοί δύναται να είναι αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σκοπό στην κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια
ή συναφή προς των ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.
Τον πάροχο ως ιδιώτη, πώς θα τον ελέγξουµε, κύριε Υπουργέ;
Μπορεί να µας πει κάποιος;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι
οι µεγάλης ηλικίας άνθρωποι δένονται συναισθηµατικά και ψυχολογικά µε τους ανθρώπους που τους φροντίζουν και τους συνδράµουν.
Επιπλέον, οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ελέγχονται και είναι υπόλογοι.
Η θετική προσπάθεια που κάνετε µέχρι στιγµής να συντηρήσετε την -εντός εισαγωγικών- µέχρι 31-3-2000 «Βοήθεια στο
Σπίτι» θα απέδιδε πολύ περισσότερα εάν την καθιερώνατε ως
αναπόσπαστη λειτουργία των δήµων.
Αυτό που πρέπει να γίνει, λοιπόν, είναι να δηµιουργηθούν διευθύνσεις κοινωνικής πολιτικής στους οργανισµούς των δήµων
-όπως άλλωστε προβλέπει και ο «Καλλικράτης»- και να ενταχθούν όλοι οι έµπειροι εργαζόµενοι σ’ αυτήν την υπηρεσία.
Σηµειωτέον, οι εργαζόµενοι έχουν προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ,
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται συνεχόµενα και χωρίς διακοπή για σχεδόν δέκα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα κριτήρια για τους ωφελούµενους θα πρέπει να τροποποιηθούν και να διευρυνθούν, προβλέποντας περισσότερες κατηγορίες αναξιοπαθούντων, άνευ ορίου ηλικίας και φυσικά των
ανασφάλιστων.
Ως εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ζητώ τη δικαίωση
του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µε µόνιµη διοικητική
δοµή και παρουσία, εξασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων αλλά και την αδιάλειπτη προσφορά στους συνανθρώπους µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαϊκάλη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ακολουθούµενη από την Κυβέρνηση οικονοµική πολιτική, σταθερά προσηλωµένη στο µνηµόνιο,
έχει εξωθήσει ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού στη φτώχεια
και στην εξαθλίωση. Εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας, αδυνατούν πλέον να καλύψουν και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους,
ενώ η διαρκής απαξίωση του κοινωνικού κράτους θέτει σε κίνδυνο την ίδια τους την επιβίωση.
Η κατάσταση είναι ακόµα πιο δύσκολη για κάποιες κατηγορίες
συνανθρώπων µας, που λόγω προχωρηµένης ηλικίας είτε διανοητικών είτε ψυχοσωµατικών αναπηριών και προβληµάτων, χρήζουν ιδιαίτερης µέριµνας και αρωγής. Το υπό ψήφιση σχέδιο
νόµου αφορά ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Αφορά ανθρώπους στους οποίους το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέρει απαραίτητες για την καθηµερινότητά τους υπηρεσίες, ενώ
ταυτόχρονα τους επιτρέπει να παραµένουν στο δικό τους περιβάλλον και να µη µεταφέρονται σε διάφορα ιδρύµατα. Βέβαια
και χωρίς να λαϊκίσω, ίσως στο άµεσο µέλλον και µετά τα νέα
µέτρα, το πρόγραµµα να µετονοµαστεί σε «Βοήθεια στο Δρόµο».
Οψόµεθα.
Όπως, λοιπόν, πράξαµε στην προ εβδοµάδος συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, έτσι και τώρα δηλώνουµε ότι θα στηρίξουµε το σχέδιο νόµου, καθώς τασσόµαστε
υπέρ της παράτασης λειτουργίας του εν λόγω προγράµµατος.
Αυτό το κάνουµε τόσο για την ανάγκη συνέχισης παροχής των
σχετικών υπηρεσιών στους δικαιούχους, όσο και για να µη βρεθούν στο δρόµο οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα. Επίσης, θεωρούµε την τροπολογία που εισήχθη ως θετική. Σε κάθε περίπτω-
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ση, όµως, αναµένουµε πολύ περισσότερες ενέργειες της πολιτείας προς την κατεύθυνση της λήψης µέτρων, όσον αφορά στην
κοινωνική πολιτική.
Επειδή, όµως, εδώ δεν βρισκόµαστε µε σκοπό να επιδοθούµε
σε διαγωνισµό επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας, οφείλουµε να
κάνουµε και µια γόνιµη κριτική για τα µειονεκτήµατα του παρόντος προγράµµατος.
Βάσει του άρθρου 2, της προς κύρωση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου για την παράταση του προγράµµατος, πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν πόροι από το λογαριασµό της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών.
Πιστεύουµε ότι καλό θα ήταν το κράτος σ’ αυτήν την περίπτωση, στην περίπτωση άσκησης κοινωνικής πολιτικής, να µη µετατοπίζει το βάρος στην κοινωνία. Δεν αντέχει πλέον η κοινωνία
άλλα βάρη. Δεν έχει πλέον τις αντοχές να αντέξει άλλα βάρη.
Επίσης, για µας είναι πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρξει διεύρυνση του προγράµµατος, όσον αφορά τις περιπτώσεις των δικαιούχων. Αυτό το επιβάλλει η σύγχρονη πραγµατικότητα. Το
επιβάλλουν, δυστυχώς, οι νέες συνθήκες.
Εξάλλου, θα πρέπει να προχωρήσουµε σε επανεξέταση του
εργασιακού καθεστώτος των εργαζοµένων στο πρόγραµµα,
ώστε να δούµε εάν αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αναλόγως
θα πορευθούµε. Ας µην ξεχνάµε ειδικά εµείς που ζούµε στην
επαρχία –γιατί, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος από το
ΠΑΣΟΚ, είµαστε, πραγµατικά, επαρχιώτες- πως βλέπουµε καθηµερινά ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σ’ αυτό το πρόγραµµα
έχουν, πραγµατικά, αναπτύξει µια ιδιαίτερη σχέση µε τους δικαιούχους του προγράµµατος.
Τέλος, οφείλουµε να προσέξουµε το ζήτηµα ανανέωσης του
παρόντος προγράµµατος µε διαδοχικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί υποβαθµιζόµαστε σαν όργανο. Επικυρώνουµε,
δηλαδή, ειληµµένες αποφάσεις, διαιωνίζουµε το καθεστώς εργασιακής οµηρίας των εργαζοµένων του προγράµµατος και παρατείνουµε την αβεβαιότητα των δικαιούχων.
Είπαµε και στην επιτροπή ότι ίσως είναι τώρα λίγο άσκοπο
προσωρινά να µιλήσουµε για το καινούργιο πρόγραµµα, για το
«Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων». Όµως, πρέπει να προλάβουµε κάποια πράγµατα. Με τα νέα κριτήρια που θέτει, περιορίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον αριθµό των δικαιούχων. Για
παράδειγµα, θεσπίζεται προϋπόθεση συµπλήρωσης του εβδοµηκοστού ογδόου έτους. Αυτό είναι, πραγµατικά, αισιόδοξο για
το προσδόκιµο της ηλικίας του µέσου Έλληνα. Επίσης, δικαίωµα
ένταξης στο πρόγραµµα έχουν τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας
µεγαλύτερο του 67%, ενώ αποκλείονται όλοι όσοι λαµβάνουν επίδοµα απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυµατικό επίδοµα ή άλλο επίδοµα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. Με δεδοµένο
πως όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας ίσο ή ανώτερο του 80%,
λαµβάνουν επίδοµα απόλυτης αναπηρίας, αυτόµατα ο αριθµός
των δικαιούχων περιορίζεται στους άνω των εβδοµήντα οκτώ
ετών ανθρώπους, που έχουν ποσοστό αναπηρίας µεταξύ 67%
και 79% και δεν λαµβάνουν εξωιδρυµατικό ή όποιο άλλο σχετικό
επίδοµα.
Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι το πρόγραµµα θα απευθύνεται
σε ελάχιστο αριθµό δικαιούχων σε σχέση µε το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» σε µία περίοδο που αντί να φθίνει, έπρεπε
να αυξάνει τον αριθµό αυτό. Επίσης, το πρόγραµµα «Κατ’ οίκον
Φροντίδα Συνταξιούχων» θα χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από
το λογαριασµό της εισφοράς της αλληλεγγύης συνταξιούχων,
χωρίς καµµία κρατική συµµετοχή.
Εµείς θα υπερψηφίσουµε για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί πρόκειται για µία λαϊκή κατάκτηση που εξυπηρετεί ύψιστης σηµασίας
κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η µέριµνα και η στήριξη για τους
αδύνατους και δεύτερον, γιατί η εξάµηνη –έστω- παράταση είναι
το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν προσφέρει τα µέγιστα σαν εργαζόµενοι στο
πρόγραµµα αυτό.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, διατυπώνουµε και τους προβληµατισµούς µας πάνω σε δύο κυρίους άξονες και επιµένουµε σε αυτούς: Πρώτον, στην ανάγκη διεύρυνσης των παρεχοµένων υπη-
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ρεσιών, που είναι ανάγκη όσο και των δικαιούχων, εξαιτίας των
σύγχρονων κοινωνικών αλλαγών. Δεύτερον, στην εξασφάλιση θεσµικής σταθερότητας του προγράµµατος, προκειµένου να αρθεί
η χρονίζουσα κατάσταση αβεβαιότητας για δικαιούχους και εργαζόµενους.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω ένα θέµα, το οποίο
ίσως φανεί ότι δεν πρέπει να τεθεί σε εσάς. Αλλά σε συνδυασµό
µε το Υπουργείο Οικονοµικών, κάτι πρέπει να γίνει. Εµένα µε
αφορά και άµεσα το θέµα, γιατί έχω τον πατέρα µου. Πρέπει να
ξέρουν οι κύριοι συνάδελφοι ότι το κόστος των τεχνητών µελών
είναι 13.000, 14.000 και 15.000 ευρώ. Μέχρι πρότινος, το κράτος
δικαιολογούσε την αλλαγή των τεχνητών µελών κάθε τρία χρόνια. Το ΙΚΑ έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι για ακρωτηριασµό
των άνω άκρων έχει µειώσει την εισφορά κατά 50%. Επίσης, έχει
αλλάξει το θέµα και για τα κάτω άκρα. Όµως, αυτές οι 13.000, οι
14.000 και οι 15.000 ευρώ, που κοστίζει το τεχνητό µέλος, δεν
πληρώνονται. Ο πατέρας µου έχει να πληρωθεί εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Και είναι συνταξιούχος του δηµοσίου.
Καλό είναι, λοιπόν, να κοιτάξουµε και αυτό το θέµα, αφού µιλάµε για ΑΜΕΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουκούτση.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την κύρωση
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για την παράταση της διάρκειας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2012. Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας
διορθώθηκε ευτυχώς αυτός ο αναχρονισµός και πλέον έρχεται
για ψήφιση στη Βουλή και η παράταση του προγράµµατος για
άλλους έξι µήνες, µέχρι τις 31 Μαρτίου 2013, ενώ από την 1η
Απριλίου θα ξεκινήσει το διάδοχο πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων».
Η κοινωνική σηµασία του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
είναι διττή: Όχι µόνο παρέχει πολύτιµη βοήθεια και φροντίδα σε
περίπου εκατό τριάντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους και άτοµα
µε ειδικές ανάγκες που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν
αλλά προσφέρει και απασχόληση σε περίπου τρεις χιλιάδες
οκτακόσιους εργαζοµένους που προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως πολύτεκνοι και µακροχρόνια άνεργοι.
Είναι σπάνιο ένα νοµοθέτηµα να γίνεται αποδεκτό από όλες
τις πτέρυγες της Βουλής. Αυτό από µόνο του καταδεικνύει πόσο
πολύτιµη είναι η συνεισφορά της «Βοήθειας στο Σπίτι» στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του κράτους πρόνοιας. Τώρα,
περισσότερο από ποτέ, που η χώρα πλήττεται από µία πρωτοφανή οικονοµική και κοινωνική κρίση, είναι ζωτικής σηµασίας να
διασφαλίσουµε τη συνεχόµενη λειτουργία θεσµών όπως αυτός,
θεσµών που υποκαθιστούν τις ελλείψεις στο διάτρητο -απ’ ό, τι
φάνηκε- δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Το κρίσιµο ζήτηµα εδώ είναι η διασφάλιση της απαραίτητης
χρηµατοδότησης. Σύµφωνα και µε την αιτιολογική έκθεση, µέχρι
το τέλος του χρόνου το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί από τον
ειδικό λογαριασµό της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Για τους τρεις µήνες του 2013 η χρηµατοδότηση µπορεί
να αντληθεί από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήµων.
Την ίδια στιγµή, στους εργαζόµενους του προγράµµατος οφείλονται ακόµα δεδουλευµένα από τις αρχές του χρόνου. Πριν δύο
εβδοµάδες κατεβλήθη η πρώτη δόση των οφειλόµενων ύψους
10 εκατοµµύριων ευρώ και δόθηκε η υπόσχεση να εξοφληθεί το
υπόλοιπο ποσό µέχρι τέλος του έτους.
Το πρόβληµα των καθυστερήσεων στην απόδοση των ΚΑΠ
στους δήµους είναι γνωστό και χρόνιο, ενώ έχουν γίνει και µεγάλες µειώσεις στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αναρωτιέµαι -και θα ήθελα µία απάντηση- αν έχουν, πράγµατι,
διασφαλιστεί οι απαιτούµενοι πόροι για την οµαλή ολοκλήρωση
του προγράµµατος και τη µετάβαση στη διάδοχη κατάσταση.
Φυσικά, όπως δεσµεύτηκε ο Υπουργός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, περιµένουµε πλήρη ενηµέρωση για το νέο πρό-
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γραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» του ΙΚΑ, στο οποίο
πρέπει να αξιοποιηθούν και οι καλές πρακτικές που ενδεχοµένως
έχουν προκύψει από τη «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και το έµπειρο
και ικανό στελεχιακό δυναµικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είχα πει και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, είµαστε αντιµέτωποι µε µία πολύ
δύσκολη άσκηση. Να σχεδιάσουµε ένα σύστηµα κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται τόσο στις αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες, όσο και στις απαιτήσεις δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και περιστολής δαπανών.
Αυτός ο σχεδιασµός πρέπει να βασίζεται:
Πρώτον, στον εξορθολογισµό και όχι απαραίτητα στην περικοπή της κοινωνικής δαπάνης, µέσα από την καλύτερη κατανοµή
των διαθέσιµων πόρων και την επαναστόχευσή τους µε βάση τις
ανάγκες.
Δεύτερον, στην προώθηση των άλλων µέσων άσκησης κοινωνικής πολιτικής, πέρα από τις εισοδηµατικές ενισχύσεις. Προγράµµατα, όπως η «Βοήθεια στο Σπίτι», η ουσιαστική ενεργοποίηση των θεσµών της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας, τα προγράµµατα κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες οµάδες ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Στόχος είναι
να δίνουµε διεξόδους κι όχι ελεηµοσύνη.
Τρίτον, στην καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει δεσµευτεί να καταθέσει το προσεχές διάστηµα ολοκληρωµένη πρόταση νόµου για το θέµα αυτό.
Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθούµε για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και οικονοµικά
βιώσιµου συστήµατος κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισµούς. Ψηφίζουµε επί της αρχής και θα εκθέσω τις απόψεις µας
στη συζήτηση που θα γίνει για τα άρθρα και τις τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε την κ.
Μάρκου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το
υπερψηφίσαµε κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων. Βάρυνε γι’ αυτήν την τοποθέτηση το γεγονός ότι
έπρεπε να εξασφαλιστεί η αποζηµίωση των εργαζοµένων για τις
υπηρεσίες που ήδη είχαν πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα
Ιουνίου-Σεπτεµβρίου του 2012.
Ταυτόχρονα, κάναµε κριτική στην πολιτική της Κυβέρνησης για
το «Βοήθεια στο Σπίτι» από τη σκοπιά των θέσεών µας που ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες εργαζοµένων που παρέχουν
υπηρεσίες αλλά και των ηλικιωµένων, των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, των χρόνιων πασχόντων που δέχονται τις υπηρεσίες
του «Βοήθεια στο Σπίτι».
Αναδείξαµε ότι µε την εφαρµογή του νέου νόµου για το πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» προωθείται η ανταποδοτικότητα στην παροχή αυτής της υπηρεσίας και η χρηµατοδότησή της θα γίνεται µέσω της παρακράτησης µέρους των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον κανονισµό του Υπουργείου Εργασίας για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα –δείτε ηλικία, εισόδηµα, οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας, ύπαρξη επιδόµατος- η παροχή τέτοιων υπηρεσιών
θα γίνεται σε ένα ακόµα πιο περιορισµένο µέρος απ’ αυτούς που
έχουν ανάγκη, στις πιο εξαθλιωµένες περιπτώσεις.
Η τροπολογία-προσθήκη της Κυβέρνησης δεν έρχεται απλά
να καλύψει εκ των υστέρων µία δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε
το προηγούµενο διάστηµα και οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί η πληρωµή των εργαζοµένων. Με τις ρυθµίσεις που εισάγει για τη συνέχιση του προγράµµατος θα πρέπει, ουσιαστικά,
να πληρώνουν οι εργαζόµενοι. Είναι στην ίδια πολιτική κατεύθυνση µε το πρόγραµµα, έτσι όπως θα υλοποιηθεί και µετά το
Μάρτη του 2013.
Συγκεκριµένα: Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος στο µεταβατικό στάδιο προβλέπεται να είναι από τους κεντρικούς αυ-
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τοτελείς πόρους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και
µέρος των οποίων αποτελείται από το φόρο εισοδήµατος, από
το φόρο φυσικών προσώπων και από το ΦΠΑ, δηλαδή από τους
βασικούς µηχανισµούς φοροληστείας των λαϊκών στρωµάτων.
Επίσης, προβλέπεται να είναι από την εισφορά αλληλεγγύης των
συνταξιούχων, που αποτελεί έναν από τους µηχανισµούς και των
µέτρων πετσοκόµµατος των συντάξεων.
Πρακτικά, λοιπόν, µεταφέρεται το βάρος της χρηµατοδότησης
στα λαϊκά στρώµατα, όπου ένα συνεχώς αυξανόµενο µέρος τους
είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας και απόλυτης εξαθλίωσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση για τη στήριξη της
κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, ειδικά στην περίοδο
της κρίσης που διανύουµε.
Σε αυτές τις συνθήκες, ακόµη και η δυνατότητα, όπως λέει η
κυβερνητική τροπολογία, για ποσά που θα µεταφερθούν από το
ΑΚΑΓΕ και τους ΚΑΠ για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
µέχρι τις 31-3-2013, ενδέχεται παρά την πρόβλεψη του νόµου,
στην πράξη να µην µπορεί να υλοποιηθεί η χρηµατοδότησή της.
Για παράδειγµα, τη διετία 2010-2012 η κρατική χρηµατοδότηση
των δήµων έχει µειωθεί κατά 60%, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται φαινόµενα στάσης πληρωµών, ακόµα και στάσης παροχών
από τους δήµους.
Γεννιέται, λοιπόν, το ερώτηµα πώς οι ήδη χρεοκοπηµένοι
δήµοι θα µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν αυτό το πρόγραµµα.
Η Κυβέρνηση θα δώσει τα κονδύλια που αναφέρονται στο νόµο;
Ή οι δήµοι, µε τη συνήθη πρακτική τους, θα µετακυλήσουν το
κόστος στους ηλικιωµένους;
Η ίδια λογική υπάρχει και στη χρηµατοδότηση από το ΑΚΑΓΕ.
Δεν αποκλείεται και η περίπτωση, να προβλεφθεί περαιτέρω αύξηση των εισφορών υπέρ του ΑΚΑΓΕ, ως µέτρο για την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών και αλληλεγγύης.
Επίσης, η επίκληση της τροπολογίας-προσθήκης της Κυβέρνησης ότι επιδιώκει τη συνέχιση του προγράµµατος µέχρι το
Μάρτη του 2013, ακόµη και αν αυτό πραγµατοποιηθεί κατά 100%
µε τους όρους που προβλέπει –ο αριθµός προσωπικού, το ύψος
της χρηµατοδότησης- όχι µόνο δεν πρόκειται να καλύψει τις
ανάγκες που έχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες πανελλαδικά από τέτοιες υπηρεσίες, αλλά ούτε καν τον αριθµό των απολύτως εξαθλιωµένων που διευρύνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
Είναι πολλά τα παραδείγµατα µέχρι σήµερα, όπου οι δήµοι,
προκειµένου να χωρέσουν στο πρόγραµµα περισσότερους ηλικιωµένους, µείωναν τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε αριθµό ηµερών –µια ηµέρα την εβδοµάδα αντί για τρεις που ήταν αρχικάκαι περιόριζαν το φάσµα των υπηρεσιών που παρείχαν.
Εποµένως, δεν είναι µόνο το ζήτηµα της συνέχειας του προγράµµατος, αλλά και το περιεχόµενό του.
Επίσης, επισηµοποιεί µε κατηγορηµατικό τρόπο ουσιαστικά
την απόλυση των εργαζοµένων ορισµένου χρόνου µετά τις 31-32013. Αυτό συνδέεται µε το γεγονός ότι µετά την ηµεροµηνία
αυτή, η υπηρεσία θα παρέχεται από τους δήµους από επιχειρήσεις των δήµων, από ιδιώτες, από επιχειρηµατίες, από ΜΚΟ, από
κοινωνικούς συνεταιρισµούς κ.α..
Οι σηµερινοί εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου δεν εξασφαλίζονται, αλλά και για όσους απορροφηθούν στα νέα σχήµατα, που
όλα αποτελούν µορφές επιχειρηµατικής δράσης, οι όροι δουλειάς και αµοιβής θα είναι χειρότεροι από τους σηµερινούς.
Δείτε τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των αµοιβών και το είδος
της ασφάλισης. Αλλά και οι αορίστου χρόνου δεν έχουν εξασφαλισµένη δουλειά, αφού ενδεχοµένως κάποιος δήµος να επιλέξει
να περιορίσει ή να µην υλοποιήσει αυτήν την υπηρεσία λόγω οικονοµικών δυσκολιών, συνυπολογίζοντας και την προοπτική της
εργασιακής εφεδρείας, την κατάργηση θέσεων λόγω κατάργησης της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Στην πραγµατικότητα, η κυβερνητική τροπολογία για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί µεταβατικό στάδιο µε παροχή ακόµη πιο υποβαθµισµένων υπηρεσιών από τις µέχρι
σήµερα, σε ακόµη λιγότερους ηλικιωµένους, σε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και σε χρόνια πάσχοντες.
Εµείς υποστηρίζουµε:
Πρώτον, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και η ένταξη της
υπηρεσίας κατ’ οίκον νοσηλείας πρέπει να υπάγονται στα κέντρα
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δηµόσιας υγείας. Στους δήµους πρέπει να παραµείνει το «πρόγραµµα Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» και να είναι ενταγµένο στον οργανισµό τους. Καµία παραχώρηση σε ιδιώτες, σε
ΜΚΟ και σε συνεταιρισµούς.
Δεύτερον, µονιµοποίηση αντίστοιχα όλων των σηµερινών εργαζοµένων στο πρόγραµµα και επιπλέον προσλήψεις όλων των
ειδικοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες.
Τρίτον, πλήρης χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Τέταρτον, δωρεάν παροχή των υπηρεσιών σε όλους όσους
χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες χωρίς περιορισµούς και αποκλεισµούς.
Εµείς ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο που αφορά την παροχή υπηρεσιών για το διάστηµα από τον Ιούνιο έως το Σεπτέµβριο και
ψηφίζουµε «παρών» στην τροπολογία, διότι για µας αποτελεί το
περιεχόµενό της κριτήριο για την ψήφο µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Υπουργός
κύριος Βρούτσης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να καταθέσω ενώπιον
όλων σας ένα θερµό «ευχαριστώ» προς όλα τα κόµµατα και, κυρίως, προς τους εισηγητές των κοµµάτων, πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακούστηκαν και καταγράφηκαν όλο
αυτό το διάστηµα από την επιτροπή µέχρι τη συζήτηση επί της
αρχής του συγκεκριµένου πολύ σηµαντικού ζητήµατος, που λέγεται «Βοήθεια στο σπίτι» και το διάδοχο σχήµα που λέγεται
«πρόγραµµα Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων». Η σύγκλιση
των εισηγητών όλων των πτερύγων µε τις επιµέρους παρατηρήσεις τους είναι κάτι πολύ θετικό. Όταν βλέπουµε αυτά τα θετικά
οφείλουµε να τα αναδεικνύουµε, γιατί η κοινοβουλευτική διαδικασία σε τέτοιες στιγµές έρχεται στο ύψος των περιστάσεων. Γι’
αυτό οφείλω να καταθέσω την ιδιαίτερη ευχαρίστησή µου εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
Θέλω όµως να σας καταθέσω και κάτι άλλο και οφείλω να το
κάνω τώρα, που ολοκληρώνεται η διαδικασία. Θα ήθελα να σας
ενηµερώσω για το τι αντιµετωπίσαµε όλο αυτό το διάστηµα. Αυτό
δεν αποτελεί, αν θέλετε, κάποιο παράπονο ή πρόβληµα. Υποχρέωσή µας ήταν, είναι και θα είναι στο µέλλον να αντιµετωπίζουµε
τα οποιαδήποτε προβλήµατα βρίσκουµε µπροστά µας. Όµως πέρασαν δύο εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες χρονικά πήγαν πολύ
πίσω και το ένα πρόγραµµα και το άλλο.
Η ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας είχε µπροστά της ένα χρονικό αδιέξοδο.
Έπρεπε αµέσως και ταυτόχρονα να αντιµετωπίσουµε τρία πράγµατα, πρώτον αυτό στο οποίο όλοι σήµερα συγκλίνουµε, τη διατήρηση του θεσµικού πλαισίου, γιατί αυτοί είναι θεσµοί κρίσιµοι
κοινωνικά και ωφέλιµοι κοινωνικά και πρέπει να τους κρατήσουµε. Αυτό προϋπέθετε να βγάλουµε κοινές υπουργικές αποφάσεις µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Δεύτερον, να µη
χαθούν τα 60 εκατοµµύρια ευρώ µέσα από το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρόγραµµα, γιατί αν δεν παρουσιάζαµε σε εύλογο χρονικό
διάστηµα ένα βιώσιµο πρόγραµµα, θα χάνονταν 60 εκατοµµύρια
ευρώ. Τρίτον, να βρούµε από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού χρήµατα για να τροφοδοτήσουµε τα συγκεκριµένα προγράµµατα.
Τα κάναµε όλα αυτά και σήµερα είµαστε εδώ για να πούµε ότι
µέσα σ’ αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα παλέψαµε, διαµορφώσαµε το πλαίσιο και καταφέραµε τα 60 εκατοµµύρια ευρώ να τα
πάρουµε για το 2011 και τα προγράµµατα θα συνεχιστούν, όπως
τα συζητήσαµε και όπως θα τα συζητήσουµε. Μαζί µε τον Υφυπουργό κ. Παναγιωτόπουλο όλο αυτό το διάστηµα στην επιτροπή
της Βουλής, παρακολουθώντας το πρόγραµµα και τις εισηγήσεις
σας, έχουµε καταγράψει πολλά απ’ αυτά που έχετε πει και
έχουµε δεσµευτεί ότι καθώς θα πηγαίνουµε προς το δεύτερο
πρόγραµµα, το διάδοχο, το «πρόγραµµα Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Συνταξιούχων», θα κουβεντιάσουµε αυτές τις παρατηρήσεις
στην Επιτροπή για να εµπλουτίσουµε θέµατα, τα οποία δεν τα
έχουµε δει και να παραδώσουµε στην κοινωνία ένα, όσο το δυνατόν, πιο εµπλουτισµένο και πιο αποτελεσµατικό πρόγραµµα
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και αυτό θα κάνουµε.
Άρα, λοιπόν, σας καλώ στο συγκεκριµένο πλαίσιο να βάλουµε
όλοι τα δυνατά µας στο διάλογο που θα γίνει στην επιτροπή και
να εµπλουτίσουµε αυτήν την προσπάθεια, πάντα όµως µέσα στο
περιορισµένο των πόρων που διαθέτουµε ως χώρα, γιατί σαφέστατα όλοι θα θέλαµε –και όλοι είµαστε το ίδιο ευαίσθητοι- να
είµαστε πολύ πιο αποτελεσµατικοί σε κατηγορίες συνταξιούχων
ή µη συνταξιούχων που αντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα
αλλά πρέπει αυτό να συνεκτιµηθεί µέσα στο περιορισµένο των
πόρων που υπάρχουν. Γι’ αυτό πρέπει να βρούµε τη «χρυσή
τοµή».
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω για τον προβληµατισµό
που ακούστηκε περί πληρωµής των εργαζοµένων ότι δεν υπάρχει
κανένα, µα κανένα, πρόβληµα. Θα πληρωθούν, οι πόροι έχουν
διασφαλιστεί. Απλά, υπάρχει µία µικρή καθυστέρηση λόγω των
γνωστών γραφειοκρατικών εµπλοκών. Θα το ξεπεράσουµε κι
αυτό.
Θα προσθέσω κάτι ακόµα, το οποίο θεωρώ σηµαντικό για την
απόδοση πολιτικής δικαιοσύνης. Ναι, υπάρχουν κοινοβουλευτικές στιγµές όπου πέρα απ’ αυτήν την οποία λίγο πριν παρουσίασα, στο παρελθόν έφεραν θεσµικές παρεµβάσεις από
κοινοβουλευτικές οµάδες όπως αυτή που έγινε το 2002 που
έφερε αυτό το θεσµικό πλαίσιο. Πρέπει να το αναγνωρίσουµε.
Όταν ήρθε το θεσµικό πλαίσιο, υπήρχαν τότε αντιρρήσεις,
προβληµατισµοί. Σήµερα όµως καταξιώνεται εκείνη η πολιτική
πρωτοβουλία και πρέπει και αυτό να το χειροκροτήσουµε και να
το επαινέσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: «Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
«Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Παράταση
διάρκειας του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το άρθρο 1 του
νοµοσχεδίου έγινε δεκτό οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 31 και ειδικό 3 η οποία θα αποτελέσει ίδιον άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 31 και ειδικό 3 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των υπολοίπων τροπολογιών. Θα
συζητηθούν δυο τροπολογίες.
Θα συζητηθεί η τροπολογία µε γενικό αριθµό 30 και ειδικό
αριθµό 2 η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ
ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Επίσης θα συζητηθεί η εµπρόθεσµη τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε γενικό αριθµό 29 και ειδικό 1.
Το λόγο έχει η κ. Ασπασία Μανδρέκα για τέσσερα λεπτά.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, δε θέλω το λόγο. Θα
αναπτυχθεί το θέµα από τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Στρατούλης έχει το
λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, κύριος στόχος της εµπρόθεσµης τροπολογίας µε
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αριθµό 29 που καταθέσαµε στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»» είναι η διασφάλιση όλων
των απαραίτητων συνθηκών, ώστε να διατηρηθεί η ύπαρξη του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και να αναβαθµιστεί η κοινωνική του προσφορά.
Η προτεινόµενη τροπολογία στοχεύει στα εξής:
Πρώτον, να διασφαλιστούν µε όρους διαφάνειας οι θέσεις και
η αντίστοιχη ειδικότητα εργασίας των τριών χιλιάδων οκτακοσίων
εργαζοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι έχουν προσληφθεί µε τις
προβλεπόµενες στον ΑΣΕΠ διαδικασίες και η πλειοψηφία τους
εργάζεται συνεχώς στο πρόγραµµα αυτό εδώ και εννέα µε δέκα
χρόνια.
Έχουµε πει ότι θα πρέπει να ενταχθεί και το πρόγραµµα, να
ενταχθούν και οι ίδιοι στη νεοσυσταθείσα, µε βάση τον «Καλλικράτη», διεύθυνση των δήµων, η οποία ονοµάζεται Διεύθυνση
Κοινωνικών Πολιτικών.
Με αυτήν την έννοια, πρέπει το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι» να µετατραπεί από πρόγραµµα, µε όλες τις αβεβαιότητες
που αυτό συνεπιφέρει ως προς τη χρηµατοδότησή του, τις παρατάσεις του κ.λπ., σε συγκεκριµένη υπηρεσία.
Ο δεύτερος σκοπός είναι να διασφαλιστεί το έργο της πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής στήριξης που θα
προσφέρουν αυτοί οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι εργαζόµενοι σε
περίπου εκατόν τριάντα µε εκατόν σαράντα χιλιάδες ηλικιωµένους συµπολίτες µας και άτοµα µε αναπηρία σε µία εξαιρετικά
δύσκολη περίοδο οικονοµικής κρίσης και κυρίως σε µία περίοδο
όπου, δυστυχώς, συνεχίζονται οι µνηµονιακές πολιτικές, που ειδικά αυτά τα στρώµατα τα σπρώχνουν στην απόλυτη εξαθλίωση,
στην απόγνωση, στη µοναξιά και στην απελπισία.
Προτείνω στο Σώµα να ψηφίσει αυτήν την πολύ θετική, κατά
τη δική µας γνώµη, τροπολογία, την οποία έχουµε κουβεντιάσει
σε διαβούλευση και µε τους φορείς των εργαζοµένων και τα σωµατεία τους, τη «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και µε την ένωση των
κοινωνικών λειτουργών, που απασχολούνται σε αυτά τα προγράµµατα και σε άλλα προγράµµατα των δήµων µε πέντε χιλιάδες µέλη.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαµε να επαναλάβουµε ότι είµαστε ριζικά, κατηγορηµατικά, κάθετα αντίθετοι ως ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο µε την τροπολογία η οποία επανακατατίθεται σήµερα από τον Υπουργό Εργασίας µε αριθµό 30, σύµφωνα µε την οποία γίνεται νέα χαριστική ρύθµιση στους εργοδότες οι οποίοι είτε παρακρατούν παράνοµα εισφορές ασφαλιστικές που έχουν κρατήσει από τους εργαζόµενους αλλά δεν
αποδίδουν στα ασφαλιστικά ταµεία είτε κάνουν συστηµατική εισφοροδιαφυγή.
Τόνισα και πριν ότι αυτό αποτελεί επιβράβευση των παράνοµων και µπαταχτσήδων εργοδοτών και επιχειρήσεων και αποτελεί το κακό παράδειγµα για τις επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν
τους νόµους του κράτους και είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις.
Και είµαστε δέκα, εκατό, χίλιες φορές περισσότερο αντίθετοι
µε το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας µε αριθµό 30 του Υπουργού Εργασίας, διότι καταργείται η εργοδοτική εισφορά στους
Οργανισµούς Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας κατά
1,1% συνολικά και για τους δύο οργανισµούς. Είναι προκλητικό
δώρο στις επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπα και πριν, τους χαρίζονται 247.000.000 ευρώ για
άλλη µία φορά, ενώ την ίδια στιγµή αυτά τα χρήµατα αφαιρούνται από αναγκαίες κοινωνικές πολιτικές για το συνταγµατικό δικαίωµα της στέγασης των πολιτών, για το δικαίωµα των πολιτών
σε διακοπές και ψυχαγωγία. Αυτή η τροπολογία βάζει ουσιαστικά
ταφόπετρα στους δύο οργανισµούς, στον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, που παρείχαν κοινωνικό έργο,
χωρίς να επιβαρύνουν ούτε µε 1 ευρώ τον κρατικό προϋπολογισµό, αφού ήταν µε εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών. Και
όχι µόνο ανακούφιζαν κοινωνικά εργαζόµενους -και µάλιστα τους
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πιο χαµηλόµισθους, διότι έµπαιναν εισοδηµατικά κριτήρια- αλλά
υπήρχε η δυνατότητα να δίνεται εργασία σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους στους κλάδους και στις επιχειρήσεις οι οποίοι
εµπλέκονταν στην παροχή αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών.
Με αυτήν την έννοια, υπερψηφίζουµε την πρώτη τροπολογία
που καταθέσαµε εµείς και καταψηφίζουµε την υπ’ αριθµόν 30
τροπολογία, την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, για τέσσερα
λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, στην περίοδο της κρίσης
ακόµα και σοβαροί επιχειρηµατίες, εργοδότες πολλές φορές δυσκολεύονται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Έχουµε παραδείγµατα µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων µε
µια παράδοση συνέπειας και προσφοράς στην τοπική κοινωνία
που κάτω από την κρίση της ρευστότητας επιλέγουν να µην πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές για να ανταποκριθούν σ’
άλλα άµεσα έξοδα, την πληρωµή των εργαζοµένων ή κάποιων
άλλων υποχρεώσεων για την λειτουργία της επιχείρησης.
Όλοι ξέρουµε τι υπάρχει στην αγορά. Γι’ αυτό έγιναν οι µέχρι
τώρα ρυθµίσεις, στις οποίες αναφέρεται η αιτιολογική έκθεση
της τροπολογίας που έχει καταθέσει ο κύριος Υπουργός, οι
οποίες κατά την εκτίµησή µας έχουν αποδώσει. Και έχουν αποδώσει γιατί έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απεγκλωβιστούν από εκείνες τις διατάξεις που τις έθεταν εκτός
αγοράς εάν δεν είχαν το πιστοποιητικό της ασφαλιστικής ενηµερότητας. Εάν δεν είχαν γίνει αυτές οι ρυθµίσεις θα ήταν πολύ
µεγαλύτερο το πρόβληµα µε τις κλειστές επιχειρήσεις και τα
λουκέτα στην αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η αιτιολογική έκθεση αλλά και τα δικά µας αυτές οι ρυθµίσεις έχουν
αποδώσει. Θα έλεγα ότι είναι ένας από τους λόγους, τους οποίους επίσηµα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στην Κυβέρνηση, σ’ ότι
αφορά την ισορροπία του προγράµµατος της περικοπής των δαπανών κατά 11 δισεκατοµµύρια γιατί, κατά τη δική µας εκτίµηση,
τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων λόγω αυτών των ρυθµίσεων
ειδικά έχουν πάει καλύτερα από το αναµενόµενο. Επειδή, λοιπόν,
συνεχίζεται η ύφεση και συνεχίζονται τα προβλήµατα κατά την
άποψή µας σωστά έρχεται αυτή η τροπολογία.
Τώρα, δεν αντιµετωπίζει όλα τα προβλήµατα, διότι η ηµεροµηνία που θέτει 31-7 αφήνει έξω µια σειρά επιχειρήσεων, ιδίως
του πτηνοτροφικού και του κτηνοτροφικού κλάδου που στη νέα
σεζόν έχουν να αντιµετωπίσουν τα υψηλά κόστη λόγω της αυξήσεως των τιµών στις ζωοτροφές. Ναι µεν καλά τα καλαµπόκια
και τα στάρια τα πήραν οι Έλληνες αγρότες όσο τα πήραν γιατί
υπάρχουν µεσάζοντες αλλά υπάρχει και η σόγια που έχει φτάσει
700 ευρώ ο τόνος. Ξέρουµε πολύ καλά ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις από τους φορείς της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας
στο Υπουργείο που έλεγαν να υπάρξει µια ρύθµιση αντίστοιχη
µε εκείνη που είχε γίνει στην κρίση των πτηνών, δηλαδή µε ποσοστό της καταβολής των τρεχουσών εισφορών για να µπορέσουν να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις ανάγκες. Θα παρακαλούσα
τον κύριο Υπουργό να την δει αυτήν την ρύθµιση.
Επίσης, πρέπει να τοποθετηθώ και στην ρύθµιση για την κατάργηση της εισφοράς που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 11.
Ως προς αυτήν τη ρύθµιση εµάς κοινοβουλευτικά δεν µας διευκολύνει να ψηφίζουµε αυτό που είναι θετικό, διότι εµείς διαφωνούµε. Και διαφωνούµε για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί
ξέρουµε πως επιβλήθηκε η κατάργηση των δύο οργανισµών και
είναι γνωστός ο ρόλος των κουκουλοφόρων, έχουµε αναφερθεί.
Και δεύτερον, διότι δεν εντάσσεται σ’ ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
το πως το 5% µείωση των εργοδοτικών εισφορών που έχει αναλάβει η χώρα µας θα γίνει µ’ ένα συγκροτηµένο σχέδιο που θα
δίνει δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις στους εργοδότες.
Η πρόταση που είχε επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, ήταν πληρωµή
µέσω τραπεζών και κάρτα εργασίας για να επιβραβεύουµε τους
συνεπείς, όχι όλους. Σε τελική ανάλυση, κύριε Υπουργέ, είµαστε
σε µια φάση που σκοντάφτει η συµφωνία µε τους εταίρους µας
σε µερικά εκατοµµύρια και εµείς τώρα ερχόµαστε να δώσουµε
270 εκατοµµύρια, τα οποία τα έχει ανάγκη και ο ΟΑΕΔ, τα έχουν
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ανάγκη και τα ασφαλιστικά ταµεία αλλά έχουµε επιφύλαξη. Θα
σας παρακαλούσαµε να αποσύρετε την ρύθµιση της παραγράφου 11 για να µας διευκολύνετε κοινοβουλευτικά.
Θα ήθελα να πω και µια κουβέντα για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αναγνωρίζω την ευαισθησία των συναδέλφων. Αλίµονο! Θεωρώ, όµως, ότι και να θέλαµε να την ψηφίσουµε δεν θα
µπορούσαµε, διότι πιστεύω ότι έχει και συνταγµατικά προβλήµατα. Δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και δεν αντιµετωπίζει τα ζητήµατα του ποιος θα καταβάλει το κόστος.
Τα οικονοµικά των δήµων τα ξέρουµε όλοι. Παραπέµπουµε,
λοιπόν, τη συζήτηση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», όταν έρθει
η συζήτηση που αφήσαµε σε εκκρεµότητα για την εφαρµογή του
νέου προγράµµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παύλος Χαϊκάλης για τέσσερα λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Δεν θα χρησιµοποιήσω όλο το χρόνο,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι υπερψηφίζουµε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί µετατρέπει τις επ’ αορίστου συµβάσεις των εργαζοµένων
και καταψηφίζουµε την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας την
αναφορά µου στην παρούσα τροπολογία, θα εκφράσω την πεποίθηση πως το Υπουργείο µε αυτήν τη ρύθµιση προσπαθεί µάλλον να δηµιουργήσει εντυπώσεις, διατυµπανίζοντας τη µείωση
των εισφορών ύψους 1,10% υπέρ των Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, οργανισµοί οι οποίοι καταργήθηκαν, τη στιγµή που η οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών
οργανισµών είναι δραµατική.
Πρόσφατες είναι οι δηλώσεις των εκπροσώπων της τρόικας,
οι οποίοι πιέζουν για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς
το ΙΚΑ κατά 5%. Επιµένουν, µάλιστα, ότι αν υπάρχει πρόβληµα
στα έσοδα των ταµείων, αυτό πρέπει να λυθεί µε µείωση των συντάξεων, ενώ ακόµη δεν έχει στεγνώσει το µελάνι των οριζόντιων
περικοπών που περιλαµβάνονται στο πακέτο των 11,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ και τα νέα αντιλαϊκά µέτρα είναι προ των πυλών.
Ας εξετάσουµε, όµως, εν συντοµία την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο ΙΚΑ. Παρ’ ότι η διοίκηση του ΙΚΑ δηλώνει ότι κατά
τον Αύγουστο τα έσοδα του ιδρύµατος ανήλθαν σε 824 εκατοµµύρια περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσοδα του µηνός Ιουλίου, η πραγµατικότητα είναι πως
η µέση µείωση των εσόδων σε σχέση µε το 2011, που ήταν επίσης µία πάρα πολύ κακή χρονιά για τα έσοδα του ταµείου, θα
κλείσει τελικά κοντά στο 9%. Να σηµειωθεί ότι για να βελτιωθεί
η ρευστότητα του ταµείου, η διοίκηση προχωρά σε συνεχείς ρυθµίσεις χρεών, όπως και στην παρούσα τροπολογία, καθιστώντας
ουσιαστικά µόνιµη την ευνοϊκή ρύθµιση που «τρέχει» αυτήν την
περίοδο.
Η διοίκηση του ιδρύµατος δηλώνει ότι τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
από οφειλές προηγουµένων ετών αναµένεται να ανέλθουν το
2012 στο ύψος του 1 δισεκατοµµυρίου έναντι 700 εκατοµµυρίων
ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας µεσοσταθµική αύξηση 30%.
Οι εργαζόµενοι στο ίδρυµα πρόσφατα δηµοσιοποίησαν στοιχεία, βάσει των οποίων οι συντάξεις Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου βρίσκονται σε άµεσο κίνδυνο, καθώς καταγράφεται έλλειµµα ύψους
1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ µέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα,
επισηµαίνουν ότι το 2013 το ταµειακό πρόβληµα θα γίνει οξύ-
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τερο, εάν τα έσοδα εξακολουθήσουν να µειώνονται εξαιτίας της
µνηµονιακής πολιτικής και της αναµενόµενης αύξησης του αριθµού των συνταξιούχων.
Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ κ. Χατζόπουλος, µιλώντας στο συνέδριο
της οµοσπονδίας, αποκάλυψε ότι το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ έχει απορροφήσει στο πρώτο εννεάµηνο του έτους το 87,9% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης. Θα λείψουν, απ’ ό,τι υπολογίζουν, περίπου
780 εκατοµµύρια ευρώ και συνολικά 1,4 δισεκατοµµύρια, εάν
αφαιρεθεί και η προκαταβολή των 650 εκατοµµυρίων ευρώ του
2012 που είχε δοθεί στα τέλη του 2011, για να καλυφθούν οι τότε
ανάγκες για πληρωµές.
Επιπλέον, καµµία σοβαρή προσπάθεια δεν έχει γίνει για να περιοριστεί, µε βάση και τις προτάσεις που έχει καταθέσει η οµοσπονδία, η διογκούµενη εισφοροδιαφυγή που συντελεί στην
κατάρρευση του ταµείου. Την ίδια στιγµή, αυξάνονται οι οφειλές
του ΙΚΑ, καθώς το ταµείο έχει προχωρήσει σε µια ιδιότυπη παύση
πληρωµών προς τρίτους. Έτσι, µόνο το πρώτο τετράµηνο του
έτους, για το οποίο υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, το ΙΚΑ χρωστά
προς ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΠΟΚΑ πάνω από 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ακόµη και τα χρήµατα που εισπράττει για τον
τοµέα της υγείας και θα έπρεπε να τα καταβάλει στον πολύπαθο
ΕΟΠΥΥ, δεν τα καταβάλλει στο σύνολό τους, µε αποτέλεσµα ο
οργανισµός να έχει έρθει σε δεινή θέση.
Το πρόβληµα, όµως, αναµένεται να φανεί εντονότερα κοντά
στα Χριστούγεννα. Αρκεί να σηµειώσουµε ότι πέρυσι το ΙΚΑ
αναγκάστηκε, εκτός από τον εσωτερικό δανεισµό και τη ρευστοποίηση οµολόγων, που φέτος δεν διαθέτει λόγω του PSI, να
λάβει ως προκαταβολή της επιχορήγησης του 2012 650 εκατοµµύρια ευρώ. Μόνο που το 2012 είναι πολύ χειρότερο από το προηγούµενο έτος σε επίπεδο απόκλισης από τους ετήσιους στόχους του προϋπολογισµού, µε το Υπουργείο Οικονοµικών να διαµηνύει ότι αποκλείει οποιαδήποτε αναδιανοµή κονδυλίων.
Στην ίδια δεινή κατάσταση είναι και ο ΟΑΕΕ. Αλλά και µε τον
ΟΓΑ υπάρχει πρόβληµα, καθώς υπολογίζεται ότι το 36% των
ασφαλισµένων δεν καταβάλλει εισφορές.
Κύριε Πρόεδρε, µέσα σ’ αυτό το ανησυχητικό περιβάλλον οι
δανειστές ζητούν µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5%
και επιµένουν ότι αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει την οικονοµική
κατάσταση των ταµείων. Για την ακρίβεια υποστηρίζουν ότι για
να µην επιδεινωθεί η δηµοσιονοµική εικόνα των ασφαλιστικών
οργανισµών, θα πρέπει η ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει
σε νέες µειώσεις στις συντάξεις, µειώσεις επιπρόσθετες αυτών
που ήδη προβλέπονται στο πακέτο των 11,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει την παρούσα τροπολογία αρνούµενη να συνδράµει στην περαιτέρω εξαθλίωση των συνταξιούχων και απόρων συµπολιτών µας. Τα ασφαλιστικά ταµεία δεν
αντέχουν περαιτέρω µειώσεις εισφορών, βρίσκονται ήδη υπό κατάρρευση και εµείς δεν πρέπει να γίνουµε αυτοί που θα τους δώσουµε τη χαριστική βολή. Οπότε καταψηφίζουµε.
Όσο δε για την τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι
σωστό αυτό, πρέπει να γίνουν και την υπερψηφίζουµε αλλά καλό
είναι όλα αυτά να συζητηθούν την επόµενη φορά, όπως έχουµε
κανονίσει στη συνάντηση στην Επιτροπή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνη Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ενώ επί της αρχής δεν έχουµε κανέναν ενδοιασµό να στηρίξουµε αυτό το νοµοσχέδιο, έχουµε σοβαρότατες ενστάσεις και παρατηρήσεις, όσον αφορά επιµέρους
πτυχές του νοµοσχεδίου. Θα ήθελα να αναφερθώ µε συντοµία
στις δυο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου για τη νέα ρύθµιση του Υπουργείου στα ασφαλιστικά ταµεία, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήµατα και θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει πραγµατοποιηθεί και δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου για να συζητηθούν διεξοδικά οι διατάξεις που εισάγονται. Η ρύθµιση των
ασφαλιστικών εισφορών είναι, πράγµατι, ένα θετικό µέτρο, εφόσον µπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να επιβιώσουν και κυρίως να διατηρήσουν θέσεις εργασίας αλλά και να
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διευκολύνει την είσπραξη πολύτιµων εσόδων από τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης έστω και καθυστερηµένα. Πώς, όµως, δικαιολογείται ο ορισµός του ενιαίου ποσού καταβολής στο 1,25%
της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής για οφειλές µέχρι 300.000 ευρώ
και στο 0,80% για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ µε βάση τον
προηγούµενο ν. 3943/2011 και στο 1% για οφειλές άνω των
500.000 ευρώ µε την παρούσα διάταξη; Υπάρχει κάποια λογική
γι’ αυτήν τη διαφοροποίηση;
Ένα άλλο θέµα που πρέπει να διευρυνθεί είναι η πρακτική που
ακολουθείται από τη διοίκηση στις ρυθµίσεις αυτές. Αν δεν κάνω
λάθος, πρόκειται για την τρίτη δυνατότητα ρύθµισης που δίνεται
νοµοθετικά τα τελευταία δυο χρόνια. Την περασµένη Πέµπτη, ο
συνάδελφος Γιώργος Κυρίτσης προσκόµισε στην Ολοµέλεια έγγραφο µε το οποίο έγινε ρύθµιση οφειλών σε επιχείρηση προς
το ΙΚΑ σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες δόσεις µε τελευταία
δόση στις 31-3-2404 για συνολική οφειλή άνω των 700.000 ευρώ.
Η µηνιαία δόση ορίστηκε στα 161 ευρώ. Δόθηκαν βέβαια κάποιες εξηγήσεις από τη διοίκηση του ΙΚΑ αλλά το ερώτηµα παραµένει: Ασκείται κάποιος έλεγχος στις ρυθµίσεις αυτές; Πρέπει
επιτέλους να γίνει ένας απολογισµός για να δούµε αν και κατά
πόσο έχουν αποδώσει οι προηγούµενες ρυθµίσεις.
Όσον αφορά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκοµαι σε δύσκολη θέση και φαντάζοµαι θα βρεθώ αρκετές φορές ακόµη
λόγω του τρόπου µε τον οποίον ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να ασκήσει το
ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Διότι η τροπολογία αυτή
µιλάει για νοµιµοποίηση τριών χιλιάδων οκτακοσίων εργαζοµένων στο πρόγραµµα µέχρι σήµερα µε τη σύσταση ισάριθµων
προσωποπαγών θέσεων στους δήµους. Πώς µπορώ να διαφωνήσω; Πώς µπορώ να απαξιώσω τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους,
οι οποίοι, πράγµατι, εργάζονται εδώ και δέκα χρόνια στο πρόγραµµα αυτό µε συνεχώς ανανεούµενες συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου; Πουθενά, όµως, στην τροπολογία δεν αναφέρονται οι δηµοσιονοµικές συνέπειες αυτής της πρότασης.
Πουθενά δεν αναφέρεται ότι λόγω του κανόνα ένα προς πέντε
για τις προσλήψεις θα πρέπει να φύγουν δεκαεννιά χιλιάδες
άλλοι εργαζόµενοι. Αυτά, βεβαίως, είναι ψιλά γράµµατα.
Θα ήθελα να πω ότι εµείς ψηφίζουµε «παρών» στις τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εµείς ευχαριστούµε την
κ. Μάρκου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρούµε ότι πρόκειται για ρύθµιση
που έρχεται να στηρίξει για ακόµη µία φορά τους µεγάλους επιχειρηµατίες, το µεγάλο κεφάλαιο, αφού αφορά οφειλές κυρίως
άνω των 500.000 ευρώ προς τα ταµεία, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην ουσία
δεν δίνει λύση στο πρόβληµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που κατά κανόνα οι οφειλές τους είναι µεταξύ 15.000 – 17.000
ευρώ, αφού ούτε στο παρελθόν βοήθησαν τέτοιες ρυθµίσεις ή
όποιες έχουν γίνει κατά διαστήµατα και πολύ δε περισσότερο
στην είσπραξη των οφειλών αυτών για το ΙΚΑ. Απόδειξη ότι κλείνουν συνεχώς µικροµεσαίες επιχειρήσεις λόγω του σκληρού ανταγωνισµού από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα, τις πολυεθνικές και
τους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους.
Βεβαίως, η κατάσταση για το ΙΚΑ, για τα ασφαλιστικά ταµεία
εν γένει, αν θέλετε, δυσχεραίνει συνεχώς µε την αύξηση της
ανεργίας, την εφαρµογή και επέκταση των ελαστικών σχέσεων
εργασίας και τις µειώσεις µισθών. Έτσι, από τη µία έχουµε την
καταβαράθρωση, το στραγγαλισµό και το κλείσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και από την άλλη τη δηµιουργία ελλειµµάτων
στα ταµεία, στο ΙΚΑ εν προκειµένω. Στην ουσία πρόκειται για ένα
φαύλο κύκλο. Η ίδια, εξάλλου, η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ µε στοιχεία που έδωσε πρόσφατα κάνει λόγο για άµεση στήριξη από τον κρατικό
προϋπολογισµό της τάξεως του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ στο
ΙΚΑ, προκειµένου να πληρωθούν οι συντάξεις.
Παράλληλα, έρχεται η Κυβέρνηση τώρα και χαρίζει, κυρίως,
στις µεγάλες επιχειρήσεις 247.000.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως
εµφανίζονται ως έλλειµµα από τα ασφαλιστικά ταµεία, αφού κλεί-
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σατε τον ΟΕΚ και τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας που αποτελούσαν προϊόν κατάκτησης των εργαζοµένων, παρείχαν υπηρεσίες όπως χαµηλότοκα δάνεια, κοινωνικό τουρισµό, παροχές σε
βιβλία, τη δυνατότητα έστω και σε έναν µικρό αριθµό εργαζοµένων να βρει στέγη. Αυτά τα 247.000.000 είναι ένα τρανό παράδειγµα που µαζί µε τα τόσα άλλα προνόµια και απαλλαγές
συνθέτουν το παζλ της πολιτικής της Κυβέρνησης, πολιτική στήριξης της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου και των κεφαλαιοκρατών. Αξιοποιώντας την καπιταλιστική, οικονοµική κρίση,
καταβαραθρώνετε τα δικαιώµατα, αφαιρώντας συνεχώς κατακτήσεις και δικαιώµατα των εργαζοµένων, οδηγώντας τους στην
εξαθλίωση. Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε
πριν λίγες µέρες και µπήκε και εισηγητικά, εµείς θεωρούµε ότι
δεν διασφαλίζονται οι εργαζόµενοι. Ο δήµος, όχι µόνο στις συγκεκριµένες συνθήκες, αλλά διαχρονικά, δεν έχει καµµία δυνατότητα εξασφάλισης και διασφάλισης των εργαζοµένων καθώς και
των πληρωµών των εργαζοµένων. Είναι εµβαλωµατική η τροπολογία και δεν λύνει το πρόβληµα των εργαζοµένων στο «Βοήθεια
στο Σπίτι». Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα υποστηρίζουµε τη µόνιµη και σταθερή εργασία των εργαζοµένων στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διασφάλισή τους από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Θεωρούµε ότι οι εργαζόµενοι έχουν κάθε δικαίωµα σε µόνιµη και σταθερή δουλειά. Επειδή κατά τη γνώµη
µας η τροπολογία αυτό δεν το διασφαλίζει, γι’ αυτό και θα την
καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος για
τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αρκούµαι να περιοριστώ στα θέµατα των δύο
τροπολογιών. Η µία έρχεται από το Υπουργείο και η άλλη από
τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα. Όλες αυτές οι δεκάδες
χιλιάδες και δεν ξέρω κιόλας εάν είναι εκατοντάδες χιλιάδες,
κύριε Υφυπουργέ, οι οποίοι οφείλουν προς το ΙΚΑ, δεν είναι εξ
ορισµού µπαταχτσήδες ούτε κλέφτες ούτε λωποδύτες. Αυτό
µπορώ να το πω µετά λόγου γνώσεως, δεδοµένου ότι σε είκοσι
επτά χρόνια µαχοµένης δικηγορίας έχω υπερασπιστεί ουκ ολίγον
πληθυσµό. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, άνθρωποι οι
οποίοι εκινήθησαν εκ δόλου, ούτως ώστε καταδολιευτικά να τσεπώσουν οφειλόµενες εισφορές, να τις οικειοποιηθούν για αλλότρια -δικά τους βέβαια- συµφέροντα και στο τέλος να µην τις
αποδώσουν.
Άλλη είναι η παθογένεια και είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι το ύψος των επιβαλλοµένων προσαυξήσεων στις περιπτώσεις των παραβάσεων,
δεδοµένου ότι έχουµε διπλές προσαυξήσεις και µε την πράξη
επιβολής εισφορών, αλλά και την πράξη πρόσθετης επιβολής
του τέλους, φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη. Είναι ένα θέµα που θα
πρέπει να δούµε. Παράλληλα υπάρχει µέσα στο µνηµόνιο η µείωση του ποσοστού 5%.
Πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που επιβαρύνουν
κατά τρόπο αδικαιολόγητο τις επιχειρήσεις. Αρκεί να σας πω το
εξής: Σε ένα πογκρόµ τι κατέγραφαν τα συνεργεία; Ότι η άδεια
του καταστήµατος δεν φυλασσόταν, λέει, εντός υαλοφράκτου
πλαισίου ως ο νόµος προέβλεπε, µε αποτέλεσµα να µοιράζουν
χιλιάρικα. Ένας, λοιπόν, γενικότερος και συνολικότερος εξορθολογισµός της κείµενης νοµοθεσίας είναι αυτό που πιστεύω και
διαισθάνοµαι ότι θα σας απασχολήσει, κύριοι Υπουργοί, στη συνέχεια.
Δεύτερον, ορθώς παρατείναµε τη διάρκεια του προγράµµατος. Δεν µπορούµε όµως να αφήσουµε παντελώς αρρύθµιστο το
ζήτηµα των εργαζοµένων στο πρόγραµµα. Βεβαίως, αντιλαµβάνοµαι ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια πλήρης και εντελής από
τώρα ρύθµιση των λεπτοµερειών αυτών. Υπάρχει σχετική παράγραφος που αφήνει το περιθώριο για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών µε υπουργική απόφαση. Δεν ξέρω αν θα ρυθµιστεί διά της
υπουργικής αποφάσεως ή αν θα χρειαστεί να έρθει σαν τροπο-
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λογία στο υπάρχον νοµοσχέδιο.
Θα προκύψουν νέες δοµές για την εξυπηρέτηση του προγράµµατος µε το νέο του τίτλο. Εκεί δεν θα µπουν κανόνες; Δεν θα
µπει πρόνοια για τους ήδη απασχολούµενους; Βεβαίως πρέπει
να δούµε πώς θα προκύψουν οι δοµές, ποιες θα είναι οι ανάγκες,
πόσες θα είναι οι χιλιάδες των περιθαλποµένων, τι προσωπικό
θα χρειαστεί κ.ο.κ..
Για αυτό η τροπολογία, έτσι όπως έρχεται, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα ζητήµατα εκ προοιµίου. Βεβαίως, υπάρχει και ζήτηµα συνταγµατικότητας, καθώς πάµε να επιβάλλουµε
έστω και µε διακριτική ευχέρεια στους ανεξάρτητους ΟΤΑ συγκεκριµένες δεσµεύσεις, αφήνοντας απέξω λοιπούς δικαιούχους.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε τον κύριο
Κουτσογιαννακόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάς για τέσσερα
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’αρχάς
θέλω να χαιρετίσω το γεγονός ότι για πρώτη φορά µέσα στο Κοινοβούλιο συµφωνήσαµε όλοι σε κάτι, που έχει να κάνει µε αυτό
που πρότεινε ο Υπουργός Εργασίας για το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι».
Πράγµατι, οι έξι µήνες παράταση είναι ένα «φάρµακο» που
πρέπει να δώσουµε στην ελληνική κοινωνία, στους γέροντες, στα
ΑΜΕΑ που το έχουν µεγάλη ανάγκη. Σίγουρα αυτό δεν φτάνει
γιατί πρέπει να δοθεί µια λύση για το διάστηµα µετά τους έξι
µήνες. Γιατί µε τους έξι µήνες τελειώνει πια το πρόγραµµα, αφού
το έχουµε ανανεώσει δώδεκα φορές.
Η Κυβέρνηση είχε οχτώ µέρες περιθώριο, από όταν καταθέσαµε την τροπολογία για τη µονιµοποίηση αυτών των εργαζοµένων, να το στείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ώστε να
γίνει οικονοµική µελέτη που δεν υπάρχει.
Και τώρα θα αναφερθώ στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας
και τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας. Αυτό που γίνεται είναι
πραγµατικά απάνθρωπο. Μια µελέτη δείχνει ότι χαρίζονται γύρω
στα 300 εκατοµµύρια αλλά δεν βλέπουµε να δηµιουργούνται θέσεις εργασίας. Αντιθέτως χάνονται θέσεις εργασίας.
Οι εργαζόµενοι που δουλεύουν στη φάµπρικα, στη βαριά βιοµηχανία και έχουν µισθούς πείνας που αυτοί οι µισθοί πείνας δεν
τους φθάνουν ούτε να σιτιστούν και τις πέντε ηµέρες που θα
µπορούσαν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν, δεν έχουν ούτε
αυτό το δικαίωµα τώρα πια. Δεν έχουν ούτε αυτό το δικαίωµα να
κάνουν πέντε ηµέρες διακοπές, να πάνε κάπου σε ένα νησί και
να δώσουν και δουλειά και στις µικρές τουριστικές επιχειρήσεις
και στα εστιατόρια τα µικρά που βρίσκονται εκεί πέρα, για να
µπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν έστω εποχικά.
Είναι κρίµα να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για να ευνοούνται
µόνο οι µεγάλες βιοµηχανίες, τα µονοπώλια και κανένας άλλος,
που σίγουρα µε όλα αυτά τα χρήµατα που εξοικονοµούν δεν κερδίζουν τίποτα µόνο χάνονται χρήµατα και χάνονται θέσεις εργασίας, που αυτές οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν από αυτό που
χαρίζουµε είναι πάνω από τριάντα χιλιάδες και µιλάµε κυρίως για
θέσεις εργασίας εποχικές.
Σαν εργαζόµενος και σαν συνδικαλιστής ένα άλλο που βλέπουµε αυτήν τη στιγµή - που χτυπιέται αυτό- είναι το ότι σβήνουν
τη φωνή από τα εργατικά κέντρα, τα σωµατεία µε αυτό που κάνουν, µε την κατάργηση στις εισφορές που γίνεται αυτήν τη
στιγµή προς τα συνδικάτα, ο οποίος είναι και ο απώτερος σκοπός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορεί και εγώ προσωπικά, να διαφωνώ µε τις δοµές που
έχουν τα συνδικάτα και που πρέπει να τις αλλάξουµε, αλλά δεν
σηµαίνει όµως και ότι πρέπει να σταµατήσουµε τη χρηµατοδότηση, όπως έκανε η Θάτσερ για να σβήσει κάθε φωνή αντίδρασης που υπάρχει µέσα στους χώρους εργασίας. Και έχουµε δει
όπου δεν υπάρχουν φωνές, ποια είναι τα αποτελέσµατα: ήδη να
παίρνουν αυτήν τη στιγµή, 250 ευρώ µισθούς -αυτό είναι- να είναι
ανασφάλιστοι. Και αυτούς που έχουν είναι ανασφάλιστοι και
δουλεύουν αυτήν τη στιγµή, έρχεται η Κυβέρνηση µε αυτήν την
τροπολογία -την απάνθρωπη, θα την πω- και τους επικροτεί. Και
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αυτοί, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις -γιατί οι µικρές επιχειρήσεις, πληρώνουν εισφορές- θα είναι
αυτές που θα οδηγηθούν στο κλείσιµο για να τα χαρίσουµε
στους µεγαλοκαρχαρίες πάλι για άλλη µια φορά.
Κύριε Υπουργέ, θα πρότεινα αυτήν την τροπολογία να την πάρετε πάλι άµεσα πίσω, για την κατάργηση των εισφορών στην
Εργατική Εστία και στην Εργατική Κατοικία. Και είναι το µόνο που
πρέπει να κάνετε. Και έχετε υποχρέωση απέναντι στους εργαζοµένους και απέναντι στους πολίτες και στον ελληνικό λαό. Είναι
το ελάχιστο που µπορείτε να κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µας ενηµερώνει ότι αντί του
κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, θα είναι ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Το λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
Ορίστε, κύριε Βουδούρη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ξεκινώντας αυτήν την παρέµβαση, ότι
ζούµε βέβαια την εποχή του µνηµονίου. Το µνηµόνιο ως γνωστό,
έχει πάρα πολύ επαχθή, όπως τα ονοµάζουµε, άρθρα και όρους,
έχει όµως και ορισµένα θετικά.
Πρόσφατα έκανα µία ερώτηση στον Υπουργό, για το πώς θα
αξιοποιηθούν αυτά τα θετικά στοιχεία, τα οποία αναφέρουν ότι
πρέπει να ληφθούν µέτρα για τις πιο ευπαθείς οµάδες. Ο Υπουργός µού έκανε την τιµή να απαντήσει προσωπικά και να σπεύσει
να απαντήσει, λέγοντας ότι θα ληφθούν αυτά τα µέτρα. Περιµένω ποια θα είναι αυτά. Πρέπει συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση να
τα λάβει. Και νοµίζω ότι η συζήτηση που κάνουµε σήµερα, είναι
µία ευκαιρία ακριβώς, για να δηλώσουµε πώς µπορούµε να προχωρήσουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Είναι σαφές ότι αυτό το νοµοσχέδιο για τη «Βοήθεια στο Σπίτι»
πρέπει να ψηφιστεί και ψηφίστηκε. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτά
τα νοµοσχέδια δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν ως τεχνικές
ρυθµίσεις. Πρέπει να αποτελούν στοιχεία, εργαλεία µίας γενικότερης πολιτικής. Και αυτό, το οποίο πρέπει να σκεφτεί η Κυβέρνηση και να προχωρήσει ειδικά το Υπουργείο Εργασίας, είναι ένα
συνολικό πρόγραµµα για την κοινωνική πολιτική, στοιχείο βασικό
της οποίας θα είναι αυτό, το οποίο ανέφερε η κ. Μάρκου, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αυτό πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος µίας κοινωνικής πολιτικής.
Έρχοµαι τώρα στα συγκεκριµένα άρθρα, στις δύο τροπολογίες, οι οποίες έχουν προταθεί, για να πω το εξής:
Όσον αφορά το θέµα της τροπολογίας που σχετίζεται µε την
Εργατική Κατοικία και την Εργατική Εστία, θέλω να υπενθυµίσω
ότι η κατάργησή της το Φλεβάρη του 2012, ήταν µια απαράδεκτη
πράξη, η οποία δεν εµπεριέχετο στο µνηµόνιο, διότι αυτοί οι Οργανισµοί δεν επιβαρύνουν τα δηµοσιονοµικά. Είναι εδώ και ο κ.
Κουτσούκος και αν θυµάστε, αυτό τον είχε αναγκάσει να παραιτηθεί και είναι προς τιµή του. Αυτό το οποίο αναµένουµε αυτήν
τη στιγµή, είναι να θεσπιστεί µια διάδοχη κατάσταση.
Γι’ αυτόν το λόγο ζητούµε να αποσυρθεί η διάταξη της τροπολογίας, η οποία αφορά την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς. Είναι προφανές βέβαια ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει µια
ρύθµιση. Όµως δεν θέλουµε επί της αρχής να πάψει να υπάρχει
µια τέτοια συνεισφορά σε µια διάδοχη κατάσταση, για την οποία
εξάλλου το Υπουργείο έχει δεσµευθεί.
Όσον αφορά το θέµα της τροπολογίας που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, άποψή µου είναι βέβαια ότι προφανώς εµπεριέχει µια θετική πρόθεση. Όµως ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται το
πρόβληµα των εργαζοµένων, δηλαδή η ένταξη και αξιοποίησή
τους, κατά την άποψή µου, δεν µπορεί να γίνει µε αυτές τις παλιές συνταγές, που κάθε φορά που υπήρχε ένα θέµα η απάντηση
τής πολιτείας ήταν να µονιµοποιήσουµε τους ανθρώπους και να
τους εντάξουµε στο δηµόσιο τοµέα.
Πιστεύω ότι πρέπει να βρούµε διαφορετικές λύσεις –προφανώς πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί οι εργαζόµενοι- οι οποίες να
είναι συµβατές µε τις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί.
Θεωρώ ότι υπάρχει ένας τοµέας που πρέπει να σκεφτούµε και
να αναπτύξουµε και είναι αυτός της κοινωνικής οικονοµίας, δηλαδή θέσπιση και υποστήριξη φορέων, οι οποίοι δεν είναι κερ-
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δοσκοπικοί αλλά δεν είναι και δηµοσίου δικαίου και συνάπτουν
µε το δηµόσιο, σχέσεις, οι οποίες έχουν ταυτόχρονα και το στοιχείο της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και το στοιχείο της ευελιξίας.
Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε
αυτήν την τροπολογία και πιστεύουµε ότι αυτό το θέµα θα πρέπει
να ξανασυζητηθεί υπό την έννοια που εξέφρασα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στο Νοµό Μεσσηνίας κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο το
οποίο θέλω να τονίσω είναι, ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και την οποία ανέλυσε ο εισηγητής µας κ. Δηµήτρης Στρατούλης, είναι απολύτως
λογική και θεωρώ ότι είναι λάθος του κ. Βουδούρη, διότι το πρόγραµµα αυτό είναι πάγια και διαρκής ανάγκη των ηλικιωµένων
και θα είναι εις τον αιώνα των αιώνων. Συνεπώς πρέπει οι εργαζόµενοι να έχουν µόνιµη και σταθερή απασχόληση. Δεύτερον, η
κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών για τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας έρχεται
να βάλει ταφόπλακα στην ήδη ειληµµένη απόφαση κατάργησης
των δύο οργανισµών και να προσφέρει ένα µεγάλο δώρο στους
εργοδότες, διότι καταργείται ολοσχερώς το κατασκευαστικό
πρόγραµµα για φθηνή κατοικία στους εργαζοµένους και µάλιστα
δεν υπήρχε καµµία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού
και άρα δεν χρειαζόταν να γίνει.
Επίσης θα κλείσουν ουσιαστικά –έτσι όπως το πάτε- οι είκοσι
πέντε παιδικοί σταθµοί του Οργανισµού Εργατικής Εστίας µε
δυόµισι χιλιάδες παιδιά. Καταργείται ο κοινωνικός τουρισµός, τα
δωρεάν εισιτήρια για το θέατρο, τα δωρεάν κουπόνια για βιβλία
κ.λπ.. Καταργείται η χορήγηση άτοκων στεγαστικών δανείων σε
δικαιούχους πολύτεκνους κ.λπ.. Διαγράφονται οι οφειλές προς
τους οργανισµούς, οι οποίες είναι περίπου τέσσερα δισεκατοµµύρια και τέλος µεθοδεύεται να κάνει φτερά η περιουσία του
οργανισµού.
Συνεπώς πρόκειται για µια τροπολογία, η οποία παραβιάζει βασικές διατάξεις του Συντάγµατος. Γι’ αυτό θεωρούµε µείζον το
ζήτηµα και βάζουµε θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του συγκεκριµένου, µιας και βλέπουµε ότι και τα κόµµατα που στηρίζουν
την Κυβέρνηση, δηλαδή οι άλλοι δυο εταίροι, έχουν σηµαντικές
διαφωνίες επ’ αυτού.
Πέραν αυτών, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν µια σειρά σοβαρών
προβληµάτων που πρέπει να απαντήσετε πώς θα τα επιλύσετε
Πρώτο πρόβληµα: Οι παλιοί οικισµοί των εργατικών κατοικιών
είναι αυθαίρετοι. Και αυτό συνεπάγεται σοβαρότατα προβλήµατα για τους κατοίκους. Γνωρίζω –και δεν νοµίζω ότι αφορά
µόνο την Καλαµάτα- ότι τρεις οικισµοί των εργατικών κατοικιών
στην Καλαµάτα που έγιναν τη δεκαετία του 60’, είναι αυθαίρετοι,
διότι τότε δεν χρειάζονταν άδειες κ.λπ., µε συνέπεια αυτήν τη
στιγµή, κανένας µηχανικός να µην µπορεί να βεβαιώσει ότι δεν
υπάρχει αυθαιρεσία.
Αυτό τι συνεπάγεται; Συνεπάγεται ότι οι λύσεις που έχουν
πλέον στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες είναι δύο. Ή να προβούν
σε ρύθµιση των αυθαιρέτων κτισµάτων καταβάλλοντας 4.000
ευρώ –πού θα τα βρουν αυτήν την εποχή;- ή να υπάρξει από την
πλευρά σας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
ρύθµιση, ώστε να ρυθµιστεί το θέµα αυτών των παλιών εργατικών κατοικιών.
Είναι µείζον θέµα για τους ανθρώπους που από το 1960 και
µετά βρέθηκαν εκεί. Καταργώντας τον οργανισµό, καταλαβαίνετε τις συνέπειες που θα υπάρξουν. Δεν θα υπάρχει κανένας να
επιλύσει αυτά τα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ )
Δεύτερο πρόβληµα που υπάρχει και πρέπει να δείτε: Υπάρχουν παραχωρητήρια µε όχι οριστική παραχώρηση. Οι άνθρωποι
ζητούν να δοθούν άµεσα τα οριστικά παραχωρητήρια και οι τίτλοι ιδιοκτησίας, διότι η κατάργηση αυτών των οργανισµών –επα-
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ναλαµβάνω- συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους. Παράλληλα λόγω της µεγάλης κρίσης, της ανεργίας, της
µείωσης των εισοδηµάτων είναι αναγκαία η πενταετής αναστολή
πληρωµών για τις κοινωνικές ευπαθείς οµάδες, καθώς και η µείωση, κατά 50%, σε όλο το ποσό της προσωρινής δόσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι άνθρωποι φοβούνται, πηγαίνοντας στις τράπεζες, ότι θα διπλασιαστούν οι δόσεις, κύριε Υπουργέ. Και έχουν δίκιο να ανησυχούν, γιατί δεν δεσµεύεστε καθόλου για αυτό.
Υπάρχουν λοιπόν µείζονα ανοιχτά θέµατα µε την κατάργηση
των Οργανισµών που πρέπει να επιλύσετε.
Θέλω να αναφέρω ένα τρίτο και τελευταίο πρόβληµα, µιας και
τελείωσε ο χρόνος µου. Συγκεκριµένα στον οικισµό «Καλαµάτα
9», που παραδόθηκε πριν από έξι χρόνια, οι επάνω όροφοι έχουν
υγρασία και χρειάζεται οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα σπίτια,
να δώσουν τρία χιλιάρικα για τη µόνωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησαν να αναλάβει ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας την
αποκατάσταση των ζηµιών ή να πληρώσουν και να συµψηφιστούν οι δόσεις τους. Ούτε αυτό δεν έχετε επιλύσει. Συνεπώς
πέρα από τα γενικά, υπάρχουν και ειδικά και άµεσα προβλήµατα
και ερχόσαστε τώρα να καταργήσετε την εργοδοτική εισφορά
και να προσφέρετε δώρο.
Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους και επειδή είναι µείζον, θέτουµε
θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κασσής για τέσσερα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και κύριε Υπουργέ, µιας και
είστε ο µοναδικός εκπρόσωπος της Κυβέρνησης εδώ, να σας µεταφέρω από τα Γιάννενα τις δυναµικές κινητοποιήσεις που γίνονται τελευταία και αυτό έχει να κάνει, σε σχέση µε τη «ΔΩΔΩΝΗ».
Κάθε Παρασκευή απόγευµα τους τελευταίους δύο µήνες, ανακοινώνονται αποφάσεις και προχθές ήταν το ξεπούληµα. Δεν
πρέπει να συνεχιστεί και δεν πρέπει να το επιτρέψουµε.
Απευθύνοµαι και στη ΔΗΜΑΡ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και πολύ
περισσότερο στον Πρόεδρό µου, Βαγγέλη Βενιζέλο, να πάρει
άµεσα θέση, για να ξεκαθαριστεί το θέµα. Θεωρώ ότι εξελίσσεται
στο µεγαλύτερο πολιτικό και οικονοµικό σκάνδαλο αυτήν την περίοδο, διότι έχει να κάνει και µε τις αποκρατικοποιήσεις.
Τουλάχιστον εγώ, ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προερχόµενος
από τα Γιάννενα και γνωρίζοντας πολύ καλά τα πράγµατα, δεν
θα συναινέσω σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά αν συνεχίσει, δεν
έχω και λόγους να στηρίξω αυτήν την Κυβέρνηση.
Όσον αφορά στο θέµα του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι», επειδή το υπηρέτησα και το εφάρµοσα ως δήµαρχος για
αρκετά χρόνια, θα πω ότι πρέπει να τελειώσουν τα µεγάλα λόγια
και αυτές οι συνεχόµενες παρατάσεις, γιατί είναι γεγονός ότι, ως
πρόγραµµα, είναι κοινωνική υπηρεσία. Άρα σηµαίνει άµεσα και
µέσα στην παράταση του εξαµήνου, που ούτως ή άλλως θα
δοθεί για να ψηφιστεί από τη Βουλή, ότι πρέπει να ιδωθούν και
αρκετά πράγµατα που έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή του.
Στο άλλο θέµα που έχει να κάνει µε τις εισφορές για την Εργατική Κατοικία, θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφο κ. Κουτσούκο.
Έρχοµαι στο θέµα των ρυθµίσεων του ΙΚΑ. Πάλι έζησα το µεγάλο αυτό πρόβληµα το οποίο βιώνουν οι επιχειρήσεις, λόγω του
ότι ήµουν πρόεδρος για δέκα χρόνια, σε έναν από τους µεγαλύτερους συνεταιρισµούς της Ελλάδος, τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», µε χίλιους εργαζοµένους και µε
πάρα πολλά προβλήµατα. Φαίνεται όµως ότι τα προβλήµατα τα
οποία έρχονται και σ’ εσάς, όπως πήγαιναν και στους προηγούµενους Υπουργούς είτε ήταν της Νέας Δηµοκρατίας είτε ήταν
του ΠΑΣΟΚ, δεν τα λαµβάνετε υπ’ όψιν, όπως δεν λάβατε υπ’
όψιν και τα αιτήµατα τα οποία σάς ήρθαν από το συγκεκριµένο
κλάδο της πτηνοτροφίας, αλλά και από την κτηνοτροφία.
Δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι εδώ, αναφέρονται σε µπα-
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ταχτσήδες. Δεν θεωρώ τον εαυτό µου µπαταχτσή αλλά ούτε και
αυτούς τους ανθρώπους εκεί κάτω, που µοχθούν για να τα βγάλουν πέρα. Αναφέρθηκε επιγραµµατικά ο κ. Κουτσούκος και είπε
για τη σόγια και για τα δηµητριακά.
Φαίνεται όµως ότι δεν είναι κανένας από επαρχία εδώ, για να
γνωρίζει το πώς αυτά τα ζώα εκεί, πρέπει να ταϊστούν, προκειµένου να φτάσουν στην αγορά. Όπως ξέρετε, δεν θα πληρώσεις
ούτε το ΙΚΑ ούτε τους εργαζοµένους, για να µην τα αφήσεις νηστικά, διότι, αν τα αφήσεις νηστικά, θα ψοφήσουν στα µαντριά
και στα πτηνοτροφεία και τότε δεν θα έχει κανένας τίποτα.
Κλείνοντας, για να µη σας κουράζω, την πρόταση δεν την λάβατε καθόλου υπ’ όψιν. Ο µεν διοικητής του ΙΚΑ δεν απάντησε
ακόµη. Σ’ εσάς πιθανόν να έχει φτάσει. Και επειδή σε αυτούς
τους ανθρώπους, δηλαδή τους παραγωγούς, στους οποίους
αναφέροµαι -γιατί σ’ αυτούς αναφέροµαι, δεν αναφέροµαι στους
µπαταχτσήδες επιχειρηµατίες που πιθανόν κάνουν τις ρυθµίσεις,
για να µην πληρώνουν, όπως και δεν έχουν πληρώσει ποτέ- έχουν
γίνει ρυθµίσεις, αναφέρω αυτές του ΙΚΑ, που έχουν να κάνουν
µε την πτηνοτροφία, την περίοδο της γρίπης των πτηνών, όταν ο
κ. Μπασιάκος είχε χάσει τη γαλοπούλα και το θυµάστε πολύ
καλά. Αυτές οι ρυθµίσεις πληρώνονται και πληρώνονται στο ακέραιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, ως κλάδος -και απευθύνοµαι και σε αυτούς τους ανθρώπους που πιθανόν να µε ακούνε τώρα- λέµε ότι δεν υπάρχει
φροντίδα από την πολιτεία. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
όταν τους δέχονται στα γραφεία, τι τους λένε, διότι ήρθαν και
τους επισκέφτηκαν εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ποιοι;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Οι άνθρωποι της κτηνοτροφίας. Λείπει ο κ.
Αποστόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα θεωρώ ότι στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δείτε και τα
αιτήµατα που σας ήρθαν και από τους κτηνοτρόφους και από
τους πτηνοτρόφους. Συµφωνούµε βέβαια εµείς µε τη ρύθµιση
που έχει να κάνει µε τις επιχειρήσεις, που θέλουν πραγµατικά να
πληρώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο κ. Κυρίτσης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να τα πάρουµε τα θέµατα ένα-ένα και να τα βάλουµε σε µία
σειρά. Δεν θέλω να διανοηθώ ότι συζητάµε για το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτό µε ξεπερνά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν
να καθόµαστε στη Βουλή να κουβεντιάζουµε όχι για το αυτονόητο, όχι για την κραυγή του µοναχικού ανθρώπου αλλά να κουβεντιάζουµε, για να ρυθµίσουµε, να δούµε αν θα είναι εβδοµήντα
οκτώ, αν θα είναι εβδοµήντα έξι και µισό, αν αυτός ο άνθρωπος
είναι λίγο παραπάνω, λίγο πιο γερασµένος, αν έχει ένα πόδι ή
ένα χέρι.
Αυτό είναι ένα θέµα, για το οποίο πιστεύω ότι όλοι έχουµε συνειδητοποιήσει ότι είναι, ό,τι καλύτερο µπορούµε να βρούµε. Και
δεν είναι αριθµητικό και δεν είναι οικονοµικό. Θα σας αντιπαραθέσω: Υπάρχουν υπηρεσίες που τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
δίνουν πάνω από 350.000.000 ευρώ, σε µισθούς και δεν έχουν
παράξει τίποτα.
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» για εµάς, είναι θέµα δικής
µας ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν µπορούµε να πετάµε τους
ηλικιωµένους ανθρώπους στον Καιάδα. Αν πρέπει κάποιοι να πεταχτούν στον Καιάδα, αυτοί είναι κάποιοι που τριγυρνούν µε λίστες. Αυτό το θέµα λοιπόν δεν θέλω καν να το συζητήσω.
Θα ήθελα να πάµε στο θέµα µε την Εργατική Εστία και την Εργατική Κατοικία. Εκεί έχω ζήσει τις µεγάλες στιγµές, πώς περιµέναµε τα εργατικά εισιτήρια, πώς βοηθιούνταν τα θέατρα και
πώς οι εργαζόµενοι έβλεπαν θέατρο. Ήταν για τον ελληνικό λαό,
για τον εργαζόµενο, ένα βήµα, για να ανέβει περισσότερο µορφωτικά.
Επιπλέον έτσι, όπως έχει γίνει η κατάσταση, συµφωνώ µε κά-
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ποια πράγµατα, µε το 1%, που δεν πρέπει να πληρώνουν αυτοί
µε το 1,5. Με αυτά δεν συµφωνούµε καθόλου, δεν πληρώνουν οι
εργοδότες, πληρώνουν οι εργαζόµενοι.
Θέλω να έρθω όµως στο ΙΚΑ. Κύριε Υπουργέ, δεν ήσασταν την
προηγούµενη φορά. Εκείνο που µε πείραξε πάρα πολύ είναι ότι
το ΙΚΑ –γιατί εγώ θα ζητήσω να το πετάξουµε αυτό, αυτό δεν
είναι νοµοσχέδιο για το ΙΚΑ- αντί να βγει και να ζητήσει «συγγνώµη, έγινε ένα λάθος, κάναµε κάποιο λάθος», βγήκε επιθετικά.
Βγήκε επιθετικά ένα ΙΚΑ, το οποίο κάνει περισσότερο επικοινωνιακή πολιτική, µε την έννοια «να πάνε στις τράπεζες να υπογράψουν, να µετρηθούµε» -γιατί;- γιατί δεν έχει ενωθεί µε τα ληξιαρχεία, που είναι απευθείας και έτσι δεν θα µπορούσε να ξεφύγει
κανένας, αλλά πληρώνει επί δεκαετίες –ας πούµε- «µαϊµού» συντάξεις, αυτό το ΙΚΑ το οποίο δεν παραδέχτηκε δικό του χαρτί.
Επειδή έχω πάρα πολλά τέτοια χαρτιά, ερχόµαστε εδώ και λέµε
ότι εµείς ήµασταν πάντα υπέρ –ναι!- τού να σωθούν οι επιχειρήσεις, να πούµε «κάντε δόσεις». Και δεν µε ενδιαφέρει εµένα αν
θα είναι τριάντα, σαράντα, πενήντα δόσεις, αν είναι να σωθεί µια
επιχείρηση αλλά µε ενδιαφέρει ποιος έχει δικαίωµα να κάνει έντεκα ρυθµίσεις, ποιος έχει δικαίωµα να µας πει από τα
80.000.000 ευρώ που χρωστάει, πόσα έχει πληρώσει από το 2008
µέχρι σήµερα, πώς µπορεί να γίνονται ρυθµίσεις –και µάλιστα
καινούργιες- µέχρι το 2332.
Κύριε Υπουργέ, το ΙΚΑ θέλει φτιάξιµο από την αρχή. Αυτά εδώ
είναι κάτι συµπληρώµατα τα οποία καλύπτουν ένα ΙΚΑ, του
οποίου η διοίκηση για δεν µπορεί ανίκανη να το πάει παραπέρα.
Ή θα καθίσουµε κάτω να κουβεντιάσουµε όλοι µαζί για το µεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισµό ή διαφορετικά, δεν καταλαβαίνω
τι πρέπει να κάνουµε. Είναι ό,τι µεγαλύτερο έχουµε στη χώρα.
Και αυτό αυτήν τη στιγµή, διοικείται επικοινωνιακά, δεν διοικείται
επί της ουσίας. Δεν ξέρω αν σας έχουν ενηµερώσει -γιατί εµάς
µας ενηµέρωσαν- ότι κάνουν µετάθεση ΑΦΜ. Αφήνουν το βαρίδι
µε δύο, τρεις εργαζοµένους στο ΙΚΑ και τους υπόλοιπους τους
περνάνε σε καινούργιο. Και τη συνυπευθυνότητα που έχει το ΙΚΑ,
δεν την εφαρµόζει.
Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά εδώ πρέπει να ξανακοιταχτούν, πρέπει να τα ξαναφτιάξουµε, γιατί ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε,
κύριε Υπουργέ. Πρέπει όµως να ξαναφτιάξουµε το ΙΚΑ και να το
φτιάξουµε µε µια σωστή διοίκηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος των οµιλητών. Η κ. Αµµανατίδου είναι στην επιτροπή, δεν µπορεί να µιλήσει.
Κύριε Κεγκέρογλου, θέλετε το λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου για τέσσερα λεπτά και µετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα για τα ήδη ψηφισθέντα. Θα
ήθελα να πω ότι παρά την παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι 31 Μαρτίου, χρειάζεται µια αναθεώρηση
των προδιαγραφών για το καινούργιο πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον
Φροντίδα» κυρίως ως προς τους ωφελουµένους, διότι υπάρχει
σηµαντικός περιορισµός στους αναπήρους από 67% και άνω, για
την πρώτη φάση εφαρµογής. Αυτό θα βγάλει εκτός προγράµµατος πάρα πολύ µεγάλες κατηγορίες αδύναµων ανθρώπων που
βιώνουν χειρότερα την κρίση από οποιονδήποτε άλλο που ανήκει
στις ισχυρότερες οικονοµικά τάξεις. Εποµένως χρειάζεται µία
αναθεώρηση του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης, προκειµένου να µπορέσει να προχωρήσει µε καλύτερους όρους.
Βεβαίως υπάρχει ανοιχτό το θέµα των εργαζοµένων. Δεν µπορεί οι εργαζόµενοι κάθε έξι µήνες να ζουν µε το φόβο της απώλειας της εργασίας τους.
Άρα η συνέχιση του προγράµµατος µε τη νέα δοµή θα πρέπει
να προβλέψει και την, κατά προτεραιότητα απασχόληση των σηµερινών εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», στα
νέα προγράµµατα «Κατ’ οίκον φροντίδα». Αυτό θα είναι µία
πράξη δικαιοσύνης, που θα δώσει σταθερή εργασία στους αν-
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θρώπους, γιατί δεν µιλάµε για άλλη δυνατότητα σήµερα.
Σε σχέση µε τις ρυθµίσεις, νοµίζω ότι η παρέµβαση της Κυβέρνησης για τη ρύθµιση των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ
αλλά και των άλλων ταµείων, µπορεί να δώσει µία ανάσα στις επιχειρήσεις που βιώνουν τις δυσκολίες της κρίσης.
Τι διασφαλίζει η συγκεκριµένη ρύθµιση; Είναι χαµηλό το ποσό
το οποίο µπορεί να δίνει σε µεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων,
αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώνονται και ότι µε ένα µήνα που δεν θα καταβληθούν οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, θα υπάρχει
απώλεια της ρύθµισης. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι
δεσµεύεις την επιχείρηση για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών.
Βεβαίως στα άλλα ασφαλιστικά ταµεία και στον ΟΓΑ θα πρέπει
να γίνουν βελτιώσεις. Για παράδειγµα, στον ΟΓΑ, κύριε Υπουργέ,
χρωστά ένας αγρότης, είναι στα χρόνια της σύνταξης και δεν
βγάζουµε την πράξη συνταξιοδότησης, να του κρατάµε από τη
σύνταξη τα ποσά τα οποία οφείλει. Δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη,
διότι δεν θα βρει τα ποσά που οφείλει, για να τα καταβάλει. Χρειάζεται λοιπόν µία παρέµβαση σ’ αυτό το επίπεδο και βέβαια διεύρυνση αυτής της δυνατότητας για τον ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ που
είναι µέχρι 12.000 ευρώ ή 16.000 ευρώ. Τα ποσά που οφείλουν,
είναι πολύ µεγαλύτερα. Έχουν φθάσει λοιπόν στα εξήντα πέντε,
παίρνουν σύνταξη και από τη σύνταξη θα παρακρατείται το ποσό
το οποίο οφείλουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Αυτές είναι ρυθµίσεις που δίνουν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες. Κάντε τις! Προχωρήστε τις! Δεν νοείται σήµερα να µένει
χωρίς σύνταξη ο επαγγελµατίας που έφθασε στα εξήντα πέντε
και την ίδια ώρα να µην µπορεί να καταβάλει τις εισφορές που
οφείλει. Άρα δεν εισπράττει και το κράτος! Προχωρήστε σε γενναίες αποφάσεις –στο επίπεδο βέβαια που µιλάµε- που δίνουν
λύσεις!
Κλείνω, κάνοντας έκκληση σε σχέση µε την αντιµετώπιση του
τεράστιου προβλήµατος της ανεργίας. Δεν έχουν άµεση σχέση
οι τροπολογίες που συζητάµε ή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που ψηφίσαµε, αλλά το ζήτηµα της ανεργίας πρέπει να
µπει πρώτο στην ατζέντα ξανά. Πρώτο στην ατζέντα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν δεν υπάρξουν µαζικά προγράµµατα απασχόλησης –όπως
το «Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας»- και στον ιδιωτικό
τοµέα, όχι µε βάση το ποια επιχείρηση θέλει να προσλάβει, κ.λπ.,
αλλά µε ανάλογο τρόπο µε την κοινωφελή, αν δεν λειτουργήσει
το πρόγραµµα αυτεπιστασίας το οποίο έχει κολλήσει, τότε δεν
υπάρχει αποτέλεσµα, ό,τι µέτρα και να πάρουµε. Πρώτο στην
ατζέντα το πρόβληµα της ανεργίας ξανά!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Υπουργός έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, όπως και στην πρωτολογία.
Θέλω να σας πω κάποια πράγµατα, σε σχέση µ’ αυτά τα οποία
ακούστηκαν σε δεύτερο χρόνο, για το θέµα που µας απασχολεί
σήµερα, που λέγεται «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διάδοχη κατάσταση «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων». Νοµίζω ότι εδώ
συµφωνήσαµε –και κανένας δεν παρεκκλίνει- ότι πρέπει να το
προχωρήσουµε, γιατί είναι ένας θεσµός κοινωνικός και πρέπει
να τον εδραιώσουµε περισσότερο. Εννοείται –το λέω ξανά αυτόότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είναι ανοικτή,
ώστε οι επιµέρους παρατηρήσεις που ακούστηκαν, να ειπωθούν
ξανά όλες µαζί και να τις αξιολογήσουµε στην επιτροπή, για να
δούµε πώς θα κάνουµε την καλύτερη δυνατή σύνθεση µέσα στο
συγκεκριµένο πλαίσιο οικονοµικών δυνατοτήτων.
Όµως, επιτρέψτε µου να σας πω –το είπα και προηγουµένωςότι πρέπει να συνεκτιµούµε πάντοτε και την οικονοµική κατάσταση. Εγώ την τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορώ
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να την παρακολουθήσω. Ίσως αυτή η εύκολη αντίληψη από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ –η παρωχηµένη, επιτρέψτε µου να πω- «ό,τι
δεν πάει καλά και ό,τι κινείται στο πλαίσιο της ανεργίας, το κάνω
δηµόσιο υπάλληλο», αυτό δυστυχώς, αξιότιµοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορεί να προχωρήσει ως µοντέλο, για καµµία οικονοµία και πόσω µάλλον για την ελληνική οικονοµία, η οποία
βρίσκεται σε µία ακραία χρονική στιγµή.
Είναι άλλο αν θέλετε να κάνετε τους καλούς και να πουλάτε
εκδούλευση σε εργαζοµένους, ότι αύριο θα τους διορίσετε,
όπως λέγατε και στο προεκλογικό σας πρόγραµµα για εκατό χιλιάδες διορισµούς. Να αρχίσουµε να αφαιρούµε, λοιπόν, από
εκατό χιλιάδες –που ήταν η πρώτη δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ- τρεισήµισι χιλιάδες εργαζοµένους στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι». Το αντιπαρέρχοµαι, γιατί εδώ πλέον πρέπει να µιλάµε µε
όρους αλήθειας και ρεαλισµού.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το 2009.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Πάµε στο δεύτερο. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα πρέπει να σας
πω ότι δεν λέµε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν. Θα υπάρξει
µία διαδικασία, µέσα από την οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση διά µέσου του ΙΚΑ, για να δούµε τους ωφελούµενους, τους παρόχους της δουλειάς. Και φέρνουµε για πρώτη
φορά ένα νέο σύγχρονο θεσµό που υπάρχει για πολλά χρόνια
στην Ευρώπη και αυτός ο θεσµός λέγεται κοινωνική οικονοµία
και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και
αυτό το ταµείο χρηµατοδοτεί αυτόν το θεσµό, τον οποίο τώρα
επεξεργαζόµαστε στο Υπουργείο Εργασίας έτσι, ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα µέσα από συνέργειες και δράσεις αυτών
των ανθρώπων να βρουν έναν τρόπο επιχειρηµατικό, για να
ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Να, λοιπόν, ποια είναι η σύγχρονη ρεαλιστική και εφικτή πρόταση: Με χρήµατα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δίνουµε
τη δυνατότητα σε αυτούς του ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν
και το αντικείµενο, να κινηθούν στο πλαίσιο της επιχειρηµατικότητας.
Έρχοµαι στο άλλο ζήτηµα το οποίο αφορά τη ρύθµιση του ΙΚΑ.
Κοιτάξτε, πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί στα κείµενα τα
οποία έχουµε µπροστά µας. Δεν πρόκειται για ρύθµιση του ΙΚΑ,
πρόκειται για ένα διακανονισµό ουσιαστικά. Η πάγια ρύθµιση του
ΙΚΑ έχει ψηφιστεί από το 2010. Εµείς φέρνουµε ένα διακανονισµό
κατ’ επέκταση του προηγούµενου διακανονισµού.
Κι επειδή ακούω µε προσοχή τις παρατηρήσεις σας, πρέπει να
σας πω ότι δεν µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια µπροστά σε ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τη ζωντανή οικονοµία, όπως
είναι οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι σήµερα κάτω από τον ασφυκτικό κλοιό της ύφεσης, βρίσκονται σε µη δυνατότητα καταβολής
των εισφορών των εργαζοµένων.
Την ίδια στιγµή όµως αυτή η ρύθµιση εξυπηρετεί και τους ίδιους τους ασφαλισµένους. Με εξαίρεση τον ΟΓΑ και το ΝΑΤ µπορούν να πάνε να ρυθµίσουν και ασφαλισµένοι αυτοπρόσωπα,
φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι επιτηδευµατίες. Άρα δεν είναι
µόνο στην πλευρά των επιχειρηµατιών, που για κάποιους είναι
µία δαιµονοποιηµένη έννοια. Όµως είναι απαραίτητη, γιατί αποδείχτηκε ότι αυτή η ρύθµιση απέδωσε το 2011 και το 2010 αύξηση στα έσοδα του ΙΚΑ κατά 10,8% και 24% αντίστοιχα. Άρα
επιτρέψτε µου να σας πω ότι αυτό θα το προχωρήσουµε. Είναι
αναγκαίο για το ΙΚΑ, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για να αναπνεύσουν οι επιχειρήσεις.
Για το άλλο το κρίσιµο ζήτηµα, για το οποίο άκουσα παρατηρήσεις, όσον αφορά το ΙΚΑ, θα σας πω το εξής: Εγώ δεν βάζω
προσωπικά τα ζητήµατα, γιατί κάπως το κατάλαβα και το αποκωδικοποίησα ότι πρόκειται για µία προσωπική στάση της διοίκησης.
Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία και µε τη διοίκηση του ΙΚΑ και µε όλες τις διοικήσεις των
ασφαλιστικών φορέων, προσπαθούµε να κάνουµε το βέλτιστο,
το καλύτερο. Σαφέστατα δεν είναι όλα τέλεια, σαφέστατα υπάρχουν αδυναµίες και ελλείµµατα, όµως µπροστά µας έχουµε µεγάλες προκλήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το ΙΚΑ πρέπει να µετασχηµατιστεί, πρέπει να κάνει ένα µεγάλο
βήµα. Είναι ο κεντρικός πυλώνας του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή -θέλω να σας ενηµερώσωήδη προχωράµε σε µία ριζική αναδιάρθρωση του ΙΚΑ, ένα ΙΚΑ το
οποίο θα µεταµορφωθεί, θα µετασχηµατιστεί σε ένα βασικό πυλώνα του συνόλου του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας, θα
αλλάξουµε και τον τρόπο της οργανωτικής του συγκρότησης και
υποδοµών και τα πάντα και πιστεύουµε ότι θα πάει πολύ καλύτερα.
Έρχοµαι όµως στα ζητήµατα τα οποία αφορούν σε µία επικοινωνιακή διαχείριση διαχρονικά -η οποία δεν έχει να κάνει µε καµµία προσωπική αιχµή για το παρελθόν για οποιονδήποτε,
άλλωστε κι εγώ έχω πέσει σε αυτήν την, κατά ένα τρόπο, παγίδανα ανακοινώνουµε συνεχώς περί συντάξεων µαϊµούδων. Πολύ
σωστά το θέτετε, γιατί κι εγώ στο παρελθόν ήµουν αντίθετος.
Είναι µία παθογένεια του ελληνικού ασφαλιστικού συστήµατος.
Δεν µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια για δεκαετίες στο ασφαλιστικό σύστηµα τής χώρας µας, που έχει γνωστές παθογένειες.
Μία από τις παθογένειές του είναι η έντονη παραβατικότητα.
Υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας, τις οποίες µε σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι το ηλεκτρονικό δίχτυ ή οι απογραφές, µπορέσαµε να τις βρούµε. Όµως πού είµαστε; Κυνηγάµε την παραβατικότητα αφού δηµιουργηθεί.
Το µείζον ζήτηµα, το στοίχηµα για την ελληνική κοινωνία, γι’
αυτήν την Κυβέρνηση, είναι να την αντιµετωπίσουµε ως εξής: Να
µην την αφήσουµε να γεννηθεί.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ενηµερώνω το Σώµα, κύριε Πρόεδρε, ότι
αύριο στη συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εργασίας θα παρουσιάσουµε το σύστηµα «Αριάδνη».
Πρόκειται για ένα καινοτόµο σύστηµα το οποίο θα επιφέρει µία
µεγάλη, µία ριζική αλλαγή, ένα άλµα εκσυγχρονισµού για το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας, όσον αφορά τον τοµέα
της παραβατικότητας.
Με λίγα λόγια, µε το σύστηµα «Αριάδνη» από 1/1/2013 –άλλωστε, είχα δεσµευτεί και από το Βήµα της Βουλής στην επίκαιρη
ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά- δεν θα αφήσουµε να ξαναγεννηθεί παραβατικότητα. Το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να
κερδίσουµε είναι αυτό και όχι να κυνηγάµε κατασταλτικά την παραβατικότητα, όπως κάνουµε µε τα συγκεκριµένα εργαλεία τα
οποία έχουν πετυχηµένη δράση µέχρι σήµερα. Αυτά τα εργαλεία,
αλλά και η τελευταία απογραφή του ΙΚΑ, η οποία ολοκληρώθηκε,
απέδειξαν ότι θα είναι τουλάχιστον πάνω από είκοσι χιλιάδες οι
αναπόγραφοι. Μιλάµε, δηλαδή, για διακόσια και επιπλέον εκατοµµύρια, που αν τα προσθέσει κάποιος στο υπόλοιπο σύνολο
των ευρηµάτων που είχαµε από τα ελεγκτικά εργαλεία και τις
ελεγκτικές επαληθεύσεις για το ασφαλιστικό σύστηµα, διαπιστώνουµε ότι θα ξεπεράσουν τα 400 εκατοµµύρια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ετησίως;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ετησίως!
Μιλάµε για τεράστια µεγέθη. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε τώρα και θα το αντιµετωπίσουµε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Γι’ αυτό, λοιπόν, παλεύουµε και θέλουµε και τις προτάσεις
σας, προτάσεις που να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Μπορούµε ως Ελλάδα, πέρα από τις υποδείξεις που αφορούν τεχνικές βοήθειες, να κάνουµε και τα δικά µας. Γι’ αυτό, λοιπόν, το
σύστηµα «Αριάδνη» θα παρουσιαστεί αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Μπορείτε
να επανέλθετε και µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί είναι ζήτηµα µείζονος σηµασίας, όπως
ακούω και από τους αξιαγάπητους συναδέλφους, το κρίσιµο ζήτηµα θέµα του 1,1 της εισφοράς, για το οποίο εισηγούµαστε να
µειωθεί το µη µισθολογικό κόστος. Ακούστε!
Είχα πει ξανά και µε την ευκαιρία της επίκαιρης επερώτησης
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ότι αυτό το θέµα ήρθε µε το ν. 4046. Ο ν. 4046 λέει ότι το µη µισθολογικό κόστος στη χώρα µας πρέπει να µειωθεί σε επίπεδο
εργοδοτικών εισφορών κατά πέντε µονάδες.
Αν ρωτηθούµε όλοι, πέρα από κάµερες και πέρα από µικρόφωνα, για το αν πραγµατικά έχουµε στην Ελλάδα το µεγαλύτερο
µη µισθολογικό κόστος, η απάντηση θα ήταν ότι, ναι, το έχουµε.
Έχουµε τις µεγαλύτερες εργοδοτικές εισφορές σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
Και όσον αφορά αυτό που είπε ο αγαπητός συνάδελφος κ.
Κεγκέρογλου περί ανεργίας –και µε βρίσκει σύµφωνο, κύριε Κεγκέρογλου, το ότι θα πρέπει αυτό το θέµα να είναι πρώτο στην
ατζέντα- θα έλεγα ότι δεν λύνεται µόνο µε τα προγράµµατα τα
οποία εισάγει το Υπουργείο Εργασίας. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη,
αν δεν υπάρξει επιχειρηµατικότητα, δεν µπορούµε να αναχαιτίσουµε την ανεργία. Και η ανεργία αυτήν τη στιγµή αναχαιτίζεται
µε το συγκεκριµένο τρόπο, δηλαδή µε ανάπτυξη, δηλαδή µε επιχειρηµατικότητα. Και οι επιχειρήσεις δεν είναι µανιτάρια που τα
διατάσσουµε µέσα από το Κοινοβούλιο να δηµιουργηθούν. Θέλουν κίνητρα και κίνητρα δεν υπάρχουν ακόµα. Και ένα από αυτά
τα κίνητρα είναι και η µείωση του µη µισθολογικού κόστους. Και
το Υπουργείο κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και όσον αφορά το 1,1 για το οποίο ειπώθηκαν τόσα πολλά και
δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, λέµε ναι µε δηµοσιονοµικό ισοδύναµο την κατάργηση των οργανισµών και των κοινωνικών παροχών που είχαν αυτοί οι οργανισµοί, πράγµα που ήρθε
µε το ν. 4046. Μειώνουµε, λοιπόν, το 1,1 το οποίο έρχεται ευεργετικά να διαµορφώσει ένα θετικότερο πλαίσιο στο µη µισθολογικό κόστος. Ως Κυβέρνηση έχουµε δεσµευθεί και ήδη το
κάνουµε.
Τα εργατικά κέντρα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πληρώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε και µετά θα έχετε τη δυνατότητα να
επανέλθετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δεσµευθεί όσον αφορά τον κοινωνικό τουρισµό -όχι
στο εύρος που ήταν- ότι θα τον ξαναφέρουµε, όπως και τα θέατρα και τη µισθοδοσία των εργαζοµένων. Όλα αυτά θα τα κρατήσουµε µέσα από µία διεύθυνση του ΟΑΕΔ.
Επίσης, επεξεργαζόµαστε τη νοµοθετική ρύθµιση σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του τριµελούς
διαλόγου που αναπτύσσουµε και περιµένουµε και τις δικές σας
προτάσεις. Οι προτάσεις σας είναι καλοδεχούµενες. Φέρτε τις
προτάσεις σας για να τις δούµε.
Έχω και ένα νούµερο από τον αγαπητό συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, µε το οποίο πραγµατικά πρέπει να δούµε και πώς λειτουργούσαν τα συστήµατα. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τρίτων
προς την Εργατική Εστία και την Εργατική Κατοικία, τους παλιούς οργανισµούς, είναι 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά δεν θα τα
αφήσουµε και θα δούµε πώς θα τα εισπράξουµε. Όµως, να πώς
µπλέκονται τα θέµατα της οικονοµίας, πώς αφήσαµε τόσα χρόνια
τέτοιους οργανισµούς οι οποίοι ήταν µεταξύ εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών να έχουν χρέη 4 δισεκατοµµύρια ευρώ και
να µην τα έχουµε κυνηγήσει.
Θα κρατήσουµε, λοιπόν, τις πολιτικές όχι στο εύρος που ήταν.
Τις συγκεκριµένες που ανέφερα θα τις ενσωµατώσουµε µέσα
στον ΟΑΕΔ και πιστεύουµε ότι αυτά θα λειτουργήσουν προς το
καλύτερο.
Όσον αφορά τώρα τη ρύθµιση για την οποία ετέθη και θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει κάποιος Κανονισµός εδώ. Με εντυπωσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζετε το θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επιφυλάσσοµαι να …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θα
έπρεπε να ζητήσετε παραπάνω χρόνο, όπως και να ενηµερώσετε
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το Προεδρείο ότι θέλετε να µιλήσετε περισσότερα λεπτά, ώστε
να σας δώσουµε το χρόνο που θέλετε. Μην το κάνετε όµως µ’
αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τόσοι συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν, όπως και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα πρέπει
να βάλουµε µία τάξη.
Ολοκληρώστε, λοιπόν, µε τη φράση σας και θα σας δοθεί µετά
ο χρόνος να επανέλθετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Περιµένουµε, λοιπόν, τις εισηγήσεις…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να µάθουµε τι θα κάνει µε την τροπολογία, όµως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε να µιλήσει
και άλλο ο Υπουργός; Εγώ προτείνω να σταµατήσει, να µιλήσουν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και να επανέλθει. Καθένας έχει
την ευθύνη των λόγων του να ορίσει το τι θέλει να πει ή τι δεν
θέλει να πει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ζητάω συγγνώµη αν έκανα κάτι που
δεν ήταν σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν κάνατε τίποτα το
κακό. Ανακοινώσατε, όµως, πρωτοβουλίες κυβερνητικές µε
αφορµή τη συζήτηση µιας τροπολογίας, δεν είπατε για την τροπολογία και υπάρχει διαµαρτυρία συναδέλφων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λέω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι για
την τροπολογία περιµένω να ακούσω και τους εισηγητές των
κοµµάτων και θα τοποθετηθώ σε δεύτερο χρόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε, λοιπόν, µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Εγώ προτείνω
να κρατήσουµε το χρόνο µε τη συνήθη ανοχή του Προεδρείου.
Δεν έχουµε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα να αντιµετωπίσουµε,
αλλά να υπάρξει κάποια τάξη.
Το λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για τέσσερα λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τις εργοδοτικές εισφορές δεν µπορείτε να τις
µειώσετε. Επικαλεστήκατε το ν. 4046. Εγώ σας διαβάζω τη σελίδα 713 του νόµου που επικαλεστήκατε: «Οι εισφορές του 5%
θα µειωθούν µόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα, για
να καλυφθούν οι µειώσεις στα έσοδα». Προϋπόθεση, λοιπόν, για
να προβείτε στη µείωση του 1,3% και του 3,5%, που είπατε ότι
έπεται, είναι ότι πρέπει να φέρετε απόφαση που να λέει: «Κύριοι,
έτσι θα αναπληρώσω τις µειώσεις». Το λέει η σελίδα 713 του
νόµου που επικαλεστήκατε. Συνεπώς πρέπει να πάρετε πίσω
αυτό το µέτρο µέχρι να φέρετε πειστική και τεκµηριωµένη απόφαση ότι έτσι θα αναπληρωθούν οι περικοπές.
Επίσης, παρανοµείτε, όταν παίρνετε χρήµατα για τη «Βοήθεια
στο Σπίτι». Δεχθήκατε µε το µνηµόνιο να χωριστούν οι συνταξιούχοι, οι υπερήλικες, σε έχοντες ανάγκη και µη έχοντες ανάγκη.
Στη σελίδα 700 καταργήσατε τη «Βοήθεια στο Σπίτι», το αντικαταστήσατε µε ένα απολύτως συρρικνωµένο σχέδιο φροντίδας
υπερηλίκων, χωρίς πόρους και λέτε ότι θα πάρετε χρήµατα από
το ΑΚΑΓΕ, έναν από τους καλύτερους θεσµούς του νόµου Πετραλιά, του ν. 3655.
Θέλω την προσοχή σας, κύριε Υπουργέ, διότι παρανοµείτε:
Είπατε ότι για να στηρίξετε µεταβατικά το πρόγραµµα υπερηλίκων,
θα πάρετε χρήµατα από το ΑΚΑΓΕ. Σας διαβάζω το ν. 3655, σε
τι συνίσταται και για τι προορίζονται τα χρήµατα: «Σκοπός του
ΑΚΑΓΕ είναι η δηµιουργία αποθεµατικών...και η διασφάλιση των
συντάξεων των νέων γενεών», λέει ο νόµος Πετραλιά. Συνεπώς
δεν µπορείτε να στηρίξετε ένα πρόγραµµα, στο οποίο συναινέσατε
να καταργηθεί, µε χρήµατα που προορίζονται για άλλο σκοπό.
Παρανοµείτε. Και µε τον προχθεσινό νόµο, το ν. 3986, επεξετάθη
ο σκοπός του ΑΚΑΓΕ και στη στήριξη των επικουρικών συντάξεων.
Καταθέτω στα Πρακτικά τις δύο ρυθµίσεις, του ν. 3655 και του
ν. 3986, για να σας αποδείξουµε, αφού διαβάσετε και έρθετε εδώ
πιο µελετηµένος, ότι τα χρήµατα του ΑΚΑΓΕ έχουν αυστηρά προορισµένο ρόλο να στηρίξουν τις συντάξεις των µελλοντικών γενεών.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τη νέα ρύθµιση που φέρνετε, που είναι η τριακοστή τρίτη
ρύθµιση της Μεταπολίτευσης: Μέχρι τώρα και η Αριστερά και
εµείς λέγαµε και γράφαµε ότι λειτούργησε αρνητικά κάθε ρύθµιση προς εργοδότες διότι, αφ’ ενός έθιζε, δηλαδή κακοσυνήθιζε, τους Έλληνες εργοδότες στο να µην πληρώνουν εισφορές
και αφ’ ετέρου, υπήρξε ένας µηχανισµός λεηλασίας των αποθεµατικών. Προχθές, δανειστήκατε τα τελευταία χρήµατα από το
Ταµείο της ΔΕΗ για να στηρίξετε το λεηλατηµένο Ταµείο του ΙΚΑ.
Θα υπάρξει πρόβληµα καταβολής των συντάξεων για Δεκέµβριο
και για δώρα, αν υπάρξουν δώρα.
Συνεπώς δεν µπορείτε να νοµοθετείτε στο κενό. Δεν µπορείτε
εσείς, ο αρµόδιος Υπουργός για τις συντάξεις, να παίρνετε χρήµατα από άλλα λεηλατηµένα ταµεία, που είναι στα τελευταία
τους και να λέτε: «Έτσι θα καλύψω τους τόκους», αφού έχετε
συναινέσει στην κατάργηση των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών.
Τέλος, πρέπει να πούµε στην τροπολογία µας ότι δεν µπορεί
πρόσωπα, εργαζόµενοι αορίστου χρόνου για πέντε, έξι, δέκα
χρόνια µε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να µην έχουν µία ρύθµιση
για να διευθετηθεί το εργασιακό τους καθεστώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Βούλτεψη έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο σκοπός της τροπολογίας είναι προφανής. Πρόκειται για τροπολογία ρύθµισης χρεών από ασφαλιστικές εισφορές. Μου κάνει
εντύπωση πώς µία χώρα που λέγεται Ελλάς κι αυτόν τον καιρό
αγωνίζεται για να αποσείσει από πάνω της τη ρετσινιά του µπαταχτσή, η ίδια αυτή χώρα, δια εκπροσώπων της µέσα στο Κοινοβούλιο, απονέµει τον τίτλο του µπαταχτσή σε πολίτες της.
Δεν είναι µπαταχτσήδες. Το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι, είναι
πάρα πολλοί. Προχθές η ΓΣΕΒΕΕ ανακοίνωσε εκατό χιλιάδες
λουκέτα. Αυτοί όλοι δεν είναι µπαταχτσήδες, ήταν άνθρωποι οι
οποίοι δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
µε βάση προφανώς την οικονοµική κρίση, την ύφεση κι όλα αυτά
που συµβαίνουν στη χώρα µας.
Εποµένως, νοµίζω ότι παρέλκει να συζητούµε αυτό το θέµα.
Δεν χρωστούν µόνο οι µεγάλοι, οι µικροµεσαίοι χρωστούν πάρα
πολλά λεφτά. Μπορώ να πω µάλιστα ότι δεν υπάρχει µικροµεσαίος που να µην έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις.
Υπάρχει ένα µέρος της τροπολογίας, η παράγραφος 5, όπου
έγινε αντιληπτό µέσα στην Αίθουσα ότι δεν συµφωνούν όλα τα
κόµµατα.
Θέλω να πω ότι αν και βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει -ή καταθέτει- ονοµαστική ψηφοφορία και αν και η ονοµαστική ψηφοφορία δεν είναι για χόρταση, θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ καλό
για την κοινοβουλευτική µας δηµοκρατία να χρησιµοποιούµε τις
πλειοψηφίες που µπορεί να υπάρχουν ή να µην υπάρχουν µέσα
στην Αίθουσα προς εντυπωσιασµό, να δείξουµε δηλαδή ότι νικήσαµε εµείς επειδή κατατέθηκε ονοµαστική ψηφοφορία.
Όταν ξεκίνησε αυτή η Βουλή, πάρα πολλοί από µας είπαµε ότι
µε βάση τις δυνάµεις των κοµµάτων θα αναβαθµιστεί και ο ρόλος
του Κοινοβουλίου και θα υπάρξει εδώ µέσα συζήτηση κι όχι τα
χεράκια πάνω-τα χεράκια κάτω. Θα περιµένουµε, βέβαια, να
δούµε τι θα κάνει ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι θα ακούσει αυτά
που λέµε εµείς και βάσει αυτού θα αποφασίσει.
Άρα, λοιπόν, σας προκαταλαµβάνω να πω ότι ό,τι απόφαση κι
αν ληφθεί µε βάση αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στην Αίθουσα,
δεν θα αποτελεί νίκη ούτε της απειλούµενης ονοµαστικής ψηφοφορίας ούτε των διαφωνούντων. Θα αποτελεί νίκη της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Μόνον έτσι θα µπορέσουµε να συµβιώσουµε και να δούµε τα πράγµατα εδώ.
Θέλω να πω κάτι σχετικά µε την τροπολογία που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατάλαβα ότι αυτή θα συζητηθεί µαζί µε άλλα θέµατα σχετικά στην αρµόδια επιτροπή, ώστε να βρεθεί µία καλύτερη λύση όσον αφορά το ζήτηµα του προγράµµατος «Βοήθεια
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στο Σπίτι».
Ήµουν µέσα στην Αίθουσα και είδα ότι αυτή η τροπολογία µοιράστηκε µετά την οµιλία του εισηγητή. Πριν πάντως προλάβουµε
να διαβάσουµε τι περιλάµβανε αυτή η τροπολογία, ώστε να αποφασίσουµε µε καθαρό πνεύµα, διαπίστωσα -µόνο τούτο σηµειώνω- ότι µε µεγάλη σπουδή οι Ανεξάρτητες Έλληνες και η Χρυσή
Αυγή έσπευσαν να υπερψηφίσουν για άλλη µια φορά µια τροπολογία την οποία προφανώς δεν είχαν διαβάσει, εκτός αν έχουν
κάποιο ταχύρρυθµο τρόπο ανάγνωσης κειµένων και εποµένως
αυτόν ίσως θα πρέπει να το µεταδώσουν και στο υπόλοιπο Κοινοβούλιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Την καταθέσαµε στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων κι παρακολουθήσατε όλα τα κόµµατα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι όλοι µέσα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Η τροπολογία στην Ολοµέλεια κατατέθηκε
µε τον τρόπο που κατατέθηκε εδώ. Απλώς θέλω να σηµειώσω ότι
µέσα σε λιγότερο από µία εβδοµάδα έχουµε ξανά µία τέτοια συµπαράταξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για τέσσερα λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά τη ρύθµιση οφειλών, ένα πράγµατι ακανθώδες ζήτηµα και καθόλου απλό, θέλω να είµαι σαφής:
Υπάρχει πρόβληµα; Σαφώς και υπάρχει πρόβληµα, αν κι εγώ δεν
θα υιοθετήσω τον όρο «µπαταχτσήδες» που ορισµένοι συνάδελφοι υιοθέτησαν. Υπάρχει πρόβληµα –και είναι πολλές όντως οι
ρυθµίσεις χρεών που έχουν γίνει- διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό
οι επιχειρήσεις -όχι τώρα αλλά και σε εποχές ανάπτυξης- χρησιµοποιούσαν µια ρύθµιση οφειλών για να πάρουν την ασφαλιστική
ενηµερότητα πληρώνοντας µια δόση και περίµεναν µέχρι την
επόµενη ρύθµιση. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να τελειώσει.
Είναι καλό να θυµηθούµε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –
και απευθύνοµαι προς όλο το Σώµα- ότι υπήρξε από το 1999
ένας νόµος για πάγια ρύθµιση οφειλών. Κακός νόµος; Καλός
νόµος; Δεν λειτούργησε; Υπάρχει ακόµα αυτή η διάταξη, κύριε
Υπουργέ, σε νεότερο νόµο.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτής της ρύθµισης οφειλών, υπάρχει και η άλλη διάσταση –άκουσα και τον κ. Στρατούλη και τον κ.
Μητρόπουλο από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ- ότι υπάρχει µεν το πρόβληµα, αλλά το πρόβληµα αφορά µία µερίδα ασφαλισµένων.
Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που γι’ αυτές θα είναι µια
σοβαρή ανάσα και υπάρχουν πολλοί µεµονωµένοι επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτή τη ρύθµιση όσο τίποτε άλλο
αυτήν τη στιγµή για να µπορέσουν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν.
Σε περιόδους ύφεσης, λοιπόν, µπορούµε και πρέπει να ανταποκριθούµε σ’ αυτό που κάνετε. Από την άλλη, όµως, νοµίζω θα
ήταν καλό –και θα ήθελα την άποψή σας επ’ αυτού, κύριε
Υπουργέ- να συζητήσουµε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και για τη θέσπιση µε τις παρούσες συνθήκες –που θα
έχετε στο περιθώριο αυτούς τους επαναλαµβανόµενους, όποιοι
ήταν τότε και όποιοι συνεχίζουν ενδεχοµένως να είναι- ενός συστήµατος ρύθµισης οφειλών. Θα είναι ένα µέρος των συνολικών
διαρθρωτικών αλλαγών που µπορούµε να φέρουµε για την εξυγίανση του συστήµατος.
Όσον αφορά το άλλο σκέλος, µίλησε και ο εισηγητής µας κ.
Κουτσούκος. Υπάρχει ρύθµιση µέσα στο νόµο η οποία αναφέρει
ότι αυτό το 5% µείωση εισφορών µπορεί να γίνει όταν υπάρχουν
οι επαρκείς πόροι. Θα σας παρακαλέσω θερµά να ξαναδούµε το
θέµα και να το συζητήσουµε στην επιτροπή. Μας είπατε εδώ
πολύ σοβαρά πράγµατα. Μας είπατε πώς µέσα από τον ΟΑΕΔ
και από µία ειδική υπηρεσία θα µπορέσουν να συνεχίσουν πολλές από τις παροχές που είχαν δοθεί στους εργαζόµενους. Νοµίζω, λοιπόν, ότι εδώ είναι ανάγκη να ξαναδούµε το ζήτηµα. Και
θα συµφωνήσω µαζί σας ότι οι εργοδοτικές εισφορές είναι βαριές. Είναι ένας από τους λόγους της εισφοροαποφυγής στη
χώρα. Με µία όµως, αιφνιδιαστική ρύθµιση που φέρνετε την τε-
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λευταία στιγµή δεν µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα ή να
δούµε εναλλακτικές λύσεις.
Όσον αφορά την τροπολογία που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» χάριν του
οποίου ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο, ξεκίνησε πριν το 2002 και αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε. Ξέρω κι εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι εδώ µέσα ότι η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που
έζησαν κοντά στους ηλικιωµένους, στους αναπήρους, στις οικογένειες, στους δήµους –και βεβαίως σε όλα υπάρχουν εξαιρέσεις- έχουν δώσει την ψυχή τους. Άρα είναι άνθρωποι που η
ελληνική πολιτεία θα τους ήθελε.
Η λύση, όµως, είναι µία γενικόλογη µονιµοποίηση, που, κατά
τη γνώµη µου, ενέχει και συνταγµατικά προβλήµατα και την
οποία δεν έχουµε καν προλάβει να δούµε; Ή η λύση είναι να
δούµε γρήγορα τις υπουργικές αποφάσεις για την εφαρµογή του
προγράµµατος φροντίδας συνταξιούχων σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του νόµου του 2011 -και ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Κουτσούκος δούλεψαν γι’ αυτόν το νόµο που έχει ξεκινήσει η εφαρµογή του- περί κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να
αναλάβουν δράση; Έχει γίνει το µητρώο των κοινωνικών αυτών
επιχειρήσεων. Εσείς το συνεχίζετε.
Θα ήθελα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, να µου πείτε
πού βρισκόµαστε σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι ένας θεσµός που µπορεί να πάει πολύ
µπροστά σε συνθήκες κρίσης. Υπάρχει και το Ταµείο Κοινωνικής
Χρηµατοδότησης, που µπορεί να παράσχει χρηµατοδότηση σε
αυτές τις επιχειρήσεις.
Μπορούµε να δούµε και µοριοδοτήσεις. Θα έλεγα µάλιστα να
κατατεθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς συζήτηση για να δούµε
ποια είναι η πραγµατική λύση, ώστε και να συνεχίσει το πρόγραµµα αλλά και να µεγαλώσει σ’ αυτές τις συνθήκες κρίσης που
υπάρχουν περισσότερες ανάγκες. Και σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει την ψυχή τους, να τους δώσουµε την ευκαιρία να συνεχίσουν, χωρίς µονιµοποιήσει άκριτες και, κατά τη
γνώµη µου, αντισυνταγµατικές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγαλύτερο
πρόβληµα το οποίο περνάει η χώρα µεταξύ των πολλών δεινών,
είναι η απόλυτη αδυναµία του ασφαλιστικού συστήµατος να ικανοποιήσει το στόχο και το σκοπό για τον οποίο έχει υπάρξει ως
πυλώνας του κοινωνικού κράτους.
Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας έχασε 12,5 περίπου δισεκατοµµύρια από το άδικο «κούρεµα» των οµολόγων που κατείχαν
τα ασφαλιστικά ταµεία και για τα οποία, µε απόφαση αυτής της
τρικοµµατικής κυβέρνησης, δεν δανειστήκαµε για να επανακεφαλαιοποιήσουµε τη σύνταξη τη δική µας, των γονιών µας και
την ασφάλεια κυρίως των απόρων, αλλά και του συνόλου του
πληθυσµού του ελληνικού λαού. Αντιλαµβάνοµαι ότι η κρίση, η
ύφεση, τα λουκέτα και η ανεργία έχουν κατά πολύ µειώσει τις εισπράξεις του ασφαλιστικού συστήµατος και έχουν φέρει πάρα
πολλές εταιρείες σε απόλυτη απόγνωση.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι κορυφαίο ζήτηµα συζήτησης µεταξύ όλων των πολιτικών δυνάµεων. Αφορά τον κορµό του κοινωνικού κράτους, αφορά τις συντάξεις και τον κλάδο υγείας,
αφορά δηλαδή τον πιο ισχυρό πυλώνα ενός κοινωνικού κράτους
που το έχουµε ανάγκη όσο η χώρα φτωχαίνει, γιατί στις δηµοκρατίες γι’ αυτό ιδρύθηκε το κοινωνικό κράτος, για να απαλύνει
τον πόνο των ανθρώπων, για να εισπράττει τα κέρδη της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή για να µπορεί να ικανοποιεί αυτό το οποίο
πρέπει να ικανοποιεί κάθε ευνοµούµενο κράτος και κάθε λογική
δηµοκρατία.
Δεν µπορείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να φέρνετε µία τροπολογία χωρίς να έχει γίνει µία ουσιαστική συζήτηση για την πορεία
του ασφαλιστικού συστήµατος, έστω υπό το βάρος του ελλείµµατος των 12,5 δισεκατοµµυρίων. Δεν δικαιούστε να κάνετε έστω
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και ευνοϊκές ρυθµίσεις για κάποιους -όχι για όλους- εξ αυτών που
δεν µπορούν. Δεν δικαιούστε να το κάνετε γιατί απαιτείται για το
ασφαλιστικό σύστηµα εκ νέου µία ολοκληρωµένη λύση, να
έχουµε µπροστά µας αναλύσεις επιβίωσης ή µη, κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταµείων, να γίνει κουβέντα στην αρµόδια
επιτροπή, να γίνει κουβέντα στην Ολοµέλεια, να συµφωνήσουµε,
ει δυνατόν. Ας υπάρξει ένας τοµέας. Ας πούµε ότι είναι το ασφαλιστικό σύστηµα στο οποίο πρέπει κάποτε να συµφωνήσουµε,
γιατί αυτό όλοι µας θα το υποστούµε και θα το βρούµε µπροστά
µας. Δεν δικαιούστε, λοιπόν, να νοµοθετείτε µε αιφνιδιαστικές –
εντός ή εκτός εισαγωγικών- τροπολογίες.
Για να µπω στην ουσία, θα σας διαβάσω µία πρόταση για να
καταλάβετε ότι αυτά που έχετε υπογράψει και ενδεχοµένως αυτά
που σας έχουν προτείνει οι υπηρεσίες είναι απολύτως άδικα,
είναι απολύτως ευκαιριακά και δεν αγγίζουν την πραγµατικότητα.
Σας διαβάζω λοιπόν στην παράγραφο 4: «Οι οφειλέτες του
ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατό να ρυθµίσουν τις οφειλές
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθµιση οφειλών
έχουν υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα».
Τι λέει αυτή η παράγραφος 4; Λέει ότι αυτοί που υπέβαλαν αίτηση και έχουν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης, επειδή
βεβαίως έπεσε έξω η επιχείρησή τους –προφανώς είναι µικροµεσαίοι, ΕΤΑΑ, ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ΟΑΕΕ- και δεν έχουν
πληρώσει κάποιες εισφορές, επειδή έκαναν την αίτηση δεν έχουν
δικαίωµα να µπουν σε µία ρύθµιση και να δίνουν κάτι που να το
κρατάει το ταµείο από τη σύνταξη που θα τους αποδίδει.
Τι δικαιοσύνη είναι αυτή; Πώς είναι δυνατό να νοµοθετείτε
έτσι; Γιατί αυτοί δεν έχουν δικαίωµα να πάρουν σύνταξη ή πρέπει
να πάνε να δανειστούν από µία τράπεζα που δεν θα τους δώσει
ποτέ δάνειο ή να πάνε στον οποιονδήποτε τοκογλύφο για να πάρουν µία σύνταξη για να επιβιώσουν και να θρέψουν ενδεχοµένως και το άνεργο παιδί τους επειδή το κράτος δεν µπορεί να
κάνει µία πρόβλεψη γι’ αυτούς;
Δεύτερο παράδειγµα: Πώς είναι δυνατό να αρνείστε να ανακαλούνται οι κατασχέσεις επί ακινήτων που έχουν υπάρξει πριν
πληρωθεί η πρώτη δόση; Δηλαδή όποιος πληρώσει την πρώτη
δόση και δεν ξαναπληρώσει σώζει το σπίτι του και όποιος δεν
πληρώσει την πρώτη δόση χάνει το σπίτι του. Είναι νοµοθετική
διάταξη αυτή;
Κύριε Υπουργέ, σας ζητώ να πάρετε πίσω την τροπολογία. Δεν
χρειάζεται να κάνουµε ονοµαστικές ψηφοφορίες. Να την πάρετε
πίσω. Αυτό δεν αποτελεί ήττα. Αποτελεί µία ευκαιρία συνεννόησης όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Όσο για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και την αγωνία της κ.
Βούλτεψη, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν συµµαχίες ή περίεργες συµφωνίες στο πολιτικό σύστηµα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αίσθηση ευθύνης απέναντι σ’ αυτά που συµβαίνουν. Εκεί που
συµφωνούµε θα συµφωνούµε, εκεί που διαφωνούµε θα διαφωνούµε. Σε όποιον δεν αρέσει αυτό, µπορεί να το κατακρίνει, αλλά
να ξέρετε ένα πράγµα: Ο µεγαλύτερος µπαταχτσής αυτού που
ζούµε στην κοινωνία σήµερα είναι το ελληνικό κράτος µ’ αυτά
που οφείλουµε σε επιστροφές ΦΠΑ, µ’ αυτά που οφείλουµε
στους προµηθευτές του δηµοσίου, µ’ αυτούς στους οποίους
«κουρέψαµε» τα οµόλογα που τους είχαµε δώσει και τώρα ερχόµαστε να τους ζητήσουµε και τα λεφτά τους, µ’ αυτούς που τους
στέλνουµε στην ανεργία και που τους κλείνουµε τις επιχειρήσεις
επειδή δεν προβλέψαµε ούτε 1 ευρώ γι’ αυτούς.
Σας ζητώ να πάρετε πίσω την τροπολογία. Θα το χειροκροτήσουµε ως µια κίνηση ουσιαστικού δηµοκρατικού διαλόγου. Αντιλαµβάνοµαι τον αιφνιδιασµό του Υπουργείου, τις τεράστιες
ευθύνες και τα ασύλληπτα προβλήµατα που βρήκατε µπροστά
σας, αλλά δεν είναι δυνατόν να συζητάµε ζητήµατα που αφορούν
εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων µέσα σε µια διαδικασία µιας
τροπολογίας της Παρασκευής που δεν την έχουµε συζητήσει,
δεν έχουµε ακούσει τους φορείς και δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε καν µεταξύ µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Βασίλειος Οικονόµου έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
είναι γεγονός ότι πρέπει να συζητάµε διεξοδικά στην Αίθουσα τις
νοµοθετικές πρωτοβουλίες και οι πτέρυγες µε καθαρό λόγο να
παίρνουν θέση στα ζητήµατα. Άρα, καλό είναι όταν αλλάζουν οι
πρωτοβουλίες µετά απ’ αυτές τις συζητήσεις, να µην καταγράφουµε ποιος έχασε και ποιος κέρδισε. Όταν µάλιστα, κύριε
Υπουργέ, έχουµε νοµοθετική πρωτοβουλία Κυβέρνησης συνεργασίας, αποτελούµενη από τρία κόµµατα, λογικό είναι µέσα στην
Αίθουσα να κατατίθενται οι θέσεις των τριών κοµµάτων και ενίοτε
να γίνονται σεβαστές.
Χαίροµαι πάρα πολύ που φέρατε προς κύρωση αυτήν την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και είδατε ότι υπήρξε µια σύµπλευση και σύµπνοια των πτερύγων του Κοινοβουλίου µε αυτήν
την πολύ θετική νοµοθετική πρωτοβουλία. Χάρηκα και εγώ και
όλοι µας. Μάλιστα ήταν θετική γιατί εξέφραζε την αγωνία και των
εργαζοµένων που απασχολούνται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά
και των πολλών χιλιάδων ηλικιωµένων και ανήµπορων συµπατριωτών µας, οι οποίοι θέλουν αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες
που τους προσφέρει η πολιτεία.
Όµως, στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ –αν µου επιτρέπετε- εµείς
δεν θα βάλουµε την υπογραφή µας και την ψήφο µας. Όχι γιατί
τη βάζει η Χρυσή Αυγή, αν και παραδέχοµαι ότι αυτό αισθητικά
και πολιτικά δεν µας αρέσει καθόλου. Την λέω την αµαρτία µου.
Όµως, πιστεύουµε ότι πρωτοβουλίες οι οποίες θα ολοκληρώσουν την πορεία αυτού του προγράµµατος θέλουν πολλή σκέψη.
Δεν είναι τώρα να στέλνουµε µηνύµατα ότι θα βολέψουµε τρεις
χιλιάδες οκτακόσιους υπαλλήλους. Ποιος άλλωστε δεν παραδέχεται ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Είναι ένα πρόγραµµα που είναι σε δεκαετή λειτουργία. Διαβάζοντας τα κιτάπια
µου µάλιστα βλέπω έξι κοινοβουλευτικές µου παρεµβάσεις από
το 2008 γι’ αυτό το πρόγραµµα. Καταλαβαίνετε ότι αφορά όλες
τις κυβερνήσεις, όλους τους Υπουργούς. Άφηναν τα θέµατα
µέχρι την τελευταία στιγµή και τρέχαµε οι Βουλευτές και η κυβέρνηση να προλάβει να σώσει το πρόγραµµα, τους εργαζοµένους, τη σκοπιµότητά του και την ωφέλειά του.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο κοµµάτι των τροπολογιών.
Κύριε Υπουργέ, φέρατε εδώ την κατάργηση των εργοδοτικών
εισφορών σε σχέση µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και
την Εργατική Εστία. Ο οµιλών ήταν απ’ αυτούς που ριζικά διαφώνησαν µε την κατάργηση των Οργανισµών. Βλέπω και τον κ.
Κουτσούκο εδώ, που πολύ σωστά έπραξε και έκανε δριµύτατη
κριτική τότε, όταν καταργήθηκαν οι οργανισµοί από την προηγούµενη κυβέρνηση και από τα κόµµατα που στήριξαν αυτές
τις καταργήσεις.
Σήµερα ακούω από τον κύριο Υπουργό ότι θα εξαγγείλει, τουλάχιστον επί της ουσίας, διάσωση των ωφελειών των τότε οργανισµών και των ωφελειών που θα έχουν οι εργαζόµενοι, όπως
ήταν τα πολιτιστικά, οι κοινωνικές παροχές ή οι βρεφονηπιακοί
σταθµοί ή η κατοχύρωση της λαϊκής εργατικής κατοικίας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αποσπασµατικά φέρνετε τα θέµατα.
Θέλω να σας πω ότι σας καλώ σαν Δηµοκρατική Αριστερά, να
µην επιµείνετε σ’ αυτό το σκέλος της τροπολογίας, διότι πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει ολοκληρωµένα και πρέπει να έχουµε
υπ’ όψιν µας πώς θα συνεχίσετε τα προγράµµατα της Εργατικής
Εστίας και Κατοικίας. Μιλήσατε για διεύθυνση του ΟΑΕΔ. Να
δούµε την πρότασή σας και στην επιτροπή και την Ολοµέλεια.
Με καλή διάθεση θέλουµε να συνεχίσουµε πάνω απ’ όλα και
πρώτα απ’ όλα αυτές τις υπηρεσίες που µε τις εισφορές τους οι
εργαζόµενοι και οι εργοδότες είχαν επιτύχει.
Βέβαια, θέλω να σας πω –και ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε
ο κ. Κυρίτσης προηγουµένως- ότι στο κοµµάτι των διακανονισµών των χρεών, των εισφορών για το ΙΚΑ πρέπει να µπει ένα
τέλος. Και να δούµε πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Δεν µπορούµε
συνέχεια να πηγαίνουµε σε διακανονισµούς, οι οποίοι δεν αποδίδουν.
Ακούσαµε εδώ για εταιρείες που χρωστάνε εκατοµµύρια
ευρώ, µπαίνουν σε διακανονισµούς και συνεχίζουν να χρωστάνε
εκατοµµύρια ευρώ. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια αποτελέσµατα.
Τα αναφέρατε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς θα στηρίξουµε το κοµµάτι της τροπολογίας -είναι δική σας η πρωτοβουλία πώς θα το κάνετε κι αν θα
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το κάνετε- που αφορά τη διευθέτηση των παλαιών χρεών µε ένα
καινούργιο διακανονισµό. Θα ήθελα, όµως, να ακούσω το λόγο
σας, για να τοποθετηθούµε αν θα ψηφίσουµε ή όχι την τροπολογία.
Πάντως, όπως είναι η τροπολογία τώρα, κύριε Πρόεδρε, εµείς
θα πούµε «ΠΑΡΩΝ». Δεν την ψηφίζουµε. Είναι το θέµα των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο εµάς µας δηµιουργεί πρόβληµα
να το ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτοί που χρωστάνε πάνω από 500.000 ευρώ στο ΙΚΑ, κύριε
Πρόεδρε, δεν είναι αυτοαπασχολούµενοι, δεν είναι µικροµεσαίοι
επιχειρηµατίες. Είναι µεγαλοκαπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Να θυµηθούµε: Συχνά στο παρελθόν υπήρξαν ανάλογες ρυθµίσεις για µεγαλοεπιχειρηµατίες από το ΙΚΑ. Δεν είναι σηµερινό
φαινόµενο. Και στην περίοδο της µεγάλης κερδοφορίας των επιχειρήσεων, των επιχειρηµατικών οµίλων, υπήρξαν µεγάλα χρέη
και φιλοµονοπωλιακές, χαριστικές ρυθµίσεις. Θυµάστε τις ΠΑΕ;
Μιλάτε συνεχώς για τα ασφαλιστικά ταµεία και την κατάντια
τους. Αλήθεια, ξεχνάτε τη δήλωση του Βενιζέλου, ως Υπουργού
Οικονοµικών τότε, που υποστήριξε ότι δεν θα «κουρευτούν» –
µέσα στο γενικό «κούρεµα»- τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών
ταµείων; Τι έγινε από τότε; Τα ταµεία έχασαν περίπου
8.600.000.000. Δεν ήταν αυτά συνειδητά ψέµατα;
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στην κοινωνική οικονοµία. Δεν
είναι ούτε σύγχρονη ούτε ρεαλιστική αντίληψη. Τα πρώτα βήµατά της άρχισε να τα κάνει από τη Θάτσερ, περίπου πριν από
τριάντα χρόνια. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ρεαλισµός η εγκατάλειψη των εχόντων ανάγκη βοήθειας ηλικιωµένων. Δεν είναι
ρεαλισµός η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων. Δεν είναι ρεαλισµός η µετατροπή των εργαζοµένων αορίστου χρόνου σε εργαζόµενους µε µπλοκάκι, χωρίς ουσιαστικά
δικαιώµατα. Ρεαλισµός είναι η διασφάλιση της µόνιµης και σταθερής εργασίας των εργαζοµένων και η ικανοποιητική αµοιβή
τους. Ρεαλισµός είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
των εργαζοµένων.
Τι να πούµε; Αναπτύσσεται η επιστήµη, η τεχνική, η παραγωγικότητα της εργασίας, τα πάντα και οι εργαζόµενοι συνεχώς
συνθλίβονται, συνεχώς χάνουν δικαιώµατα;
Κύριε Υπουργέ, µέχρι σήµερα και η δική σας τρικοµµατική
συγκυβέρνηση -όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- δίνει συνεχώς κίνητρα στο
µεγάλο κεφάλαιο. Κίνητρα, φοροαπαλλαγές και ζεστό χρήµα.
Την ίδια στιγµή στην εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώµατα δίνετε
λιτότητα, δίνετε ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση. Η αντεργατική,
αντιλαϊκή πολιτική όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων αλλά
και της σηµερινής -πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων- έχει τσακίσει την εργατική λαϊκή οικογένεια.
Έχουν περιοριστεί δραµατικά τα εισοδήµατα των εργαζοµένων. Η ανεργία που είναι παρούσα σε κάθε οικογένεια χειροτερεύει αυτήν την κατάσταση.
Το υπογραµµίζουµε αυτό γιατί πριν µερικά χρόνια η εργατική
λαϊκή οικογένεια είχε τη δυνατότητα να βοηθήσει, να στηρίξει το
άνεργο µέλος της ή τον έχοντα ανάγκη ηλικιωµένο της οικογένειας. Σήµερα, αυτή η δυνατότητα αλλού περιορίστηκε δραστικά
και αλλού έχει εξαλειφτεί. Δεν µπορούν να στηρίξουν τους πάσχοντες, τους ηλικιωµένους, τα άτοµα µε αναπηρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον επιπλέον λόγο είναι επιτακτικά αναγκαία
η στήριξη αυτής της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως υποστήριξε ο ειδικός αγορητής µας, αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτή, άλλωστε, είναι πάγια θέση του κόµµατός µας.
Τέλος, το θέµα των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι» δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται εµβαλωµατικά. Αυτοί οι
εργαζόµενοι προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες σε πάσχοντες
και σε ανήµπορους ανθρώπους. Ο αριθµός των εχόντων ανάγκη
δεν είναι ακόµα συγκεκριµένος. Το Υπουργείο µιλάει για εξήντα
χιλιάδες, οι δήµοι λένε ογδόντα χιλιάδες και οι εργαζόµενοι σ’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ’ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

αυτό το πρόγραµµα αναφέρουν εκατόν είκοσι χιλιάδες. Μην ξεχνάτε ότι µέρα µε την µέρα µε την επιδείνωση της βαθιάς οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης όχι θα µεγαλώνει αυτός ο
αριθµός,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…θα πολλαπλασιάζεται αυτός ο αριθµός. Οι άνθρωποι που θα
έχουν ανάγκη θα είναι πολλοί περισσότεροι. Κατά συνέπεια, χρειάζονται πολύ περισσότερα µέτρα.
Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά και στην τοποθέτηση του αγορητή
µας, εµείς θα καταψηφίσουµε την τροπολογία για τα ασφαλιστικά ταµεία που κατέθεσε ο Υπουργός και όπως είπαµε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε. Θα
ψηφίσουµε «παρών».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση των υπ’ αριθµ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του
Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση
των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας
της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της
Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης
αυτής».
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των οµιλιών από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός και µετά
βεβαίως οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το θέλουν, να δευτερολογήσουν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι συνεπής στο χρόνο.
Θα ήθελα να κάνω δύο - τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, θέλω
να θυµίσω ότι το ζήτηµα, το οποίο µπήκε από την αξιότιµη συνάδελφο και εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, περί της ανακάλυψης ή δηµιουργίας µιας µόνιµης ρύθµισης στο κοµµάτι των εκκρεµών
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ήδη, υπάρχει. Είναι ο ν.3943/2011,
τον οποίο τον κρατάµε. Είναι ένας καλός νόµος και πάνω σ’
αυτόν ερχόµαστε και χτίζουµε διαχρονικά για πολύ λίγο χρονικό
διάστηµα ένα διακανονισµό, όπως είναι και το συγκεκριµένο που
έχει το στοιχείο της προσωρινότητας.
Γι’ αυτό ακριβώς αυτή η ρύθµιση, η οποία δεν είναι ευνοϊκή
για κάποιους και άδικη για άλλους, αντιµετωπίζει ενιαία τα πράγµατα. Είναι µια ρύθµιση για διακανονισµό που τελειώνει στις 3112-13 και από εκεί και πέρα, όπως το λέει και η αιτιολογική
έκθεση, επανερχόµαστε στην παλιά γνωστή ρύθµιση του
ν.3943/2011, που είναι µια καλή ρύθµιση. Εάν αλλάξει αυτή η
ρύθµιση του 2011, θα πρέπει όλοι µαζί να σκεφτούµε ποια θα
είναι η νέα ρύθµιση και έχουµε αρκετό χρόνο να το δούµε, αλλά
προς το παρόν την κρατάµε.
Δεύτερον, ως προς το µείζον ζήτηµα στο οποίο επανέρχεστε
–και οι εκπρόσωποι των κοµµάτων- που αφορά την εργοδοτική
εισφορά του 1,1% θέλω να θυµίζω τρία πράγµατα, τα οποία
θεωρώ πολύ σηµαντικά.
Πρώτον, η Κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί και το 1,1% είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο µέσα από την κατάργηση των Οργανισµών Εστίας και Κατοικίας. Μέσα από τη µείωση αυτών των
πολιτικών βρίσκεται το ισοδύναµο δηµοσιονοµικά, τα 211 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, την ίδια στιγµή, όµως, όπως είπα και στην οµιλία
µου προηγουµένως, θα ξαναφέρουµε κατηργηµένες πολιτικές όχι στο εύρος που ήταν- αυτές που ανέφερα πριν και δεν τις επα-
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ναλαµβάνω. Δηλαδή, µέσα στον ΟΑΕΔ ξαναχτίζουµε τις θεσµικές
δοµές της εστίας και κατοικίας µε άλλο πρόσωπο, πιο λειτουργικές, πιο ευέλικτες, ίσως και καλύτερες. Αυτή είναι η προσπάθειά
µας.
Την ίδια στιγµή, επίσης, πρέπει να πω ότι δεν έρχεται µε πρόχειρο τρόπο. Το έχουµε συζητήσει, το έχουµε πει, έχουν γραφτεί
κείµενα.
Τρίτο και κυριότερο, είναι δέσµευση που έρχεται από το
ν.4046 και θα πρέπει να την κάνουµε πράξη. Το Φεβρουάριο ψηφίσαµε αυτή τη διάταξη και η Κυβέρνηση έφερε το πρώτο κοµµάτι από τα πέντε µε δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο, το 1,1%.
Όµως, σήµερα κάτω από την εισήγηση των δύο κοµµάτων, της
ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ, είµαι υποχρεωµένος να το αποσύρω,
κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να αποσύρω την τροπολογία που αφορά
το 1,1% για τους λόγους που είπα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ποια παράγραφος
είναι, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι η παράγραφος 11, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα το δει ο Υπουργός και θα το εκφωνήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για τα Πρακτικά λέω ότι είναι οι παράγραφοι 10, 11 και 12.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ζητήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Αλέξιος
Μητρόπουλος.
Κύριε Μητρόπουλε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, καλή η χειρονοµία που κάνατε, αλλά το πρόβληµα είναι όλο το νοµοσχέδιο που
έχετε στο Υπουργείο Εργασίας, αναφορικά µε τα αποθεµατικά
των ταµείων.
Κύριε Υπουργέ, είχαµε το «κούρεµα», το οποίο δεν είναι µόνο
8,3 δισεκατοµµύρια. Είναι 12,5 δισεκατοµµύρια το πρώτο «κούρεµα» και αναµένω την απάντηση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, διότι κατά ασφαλή µου
πληροφορία τα αποθεµατικά των ταµείων «κουρεύτηκαν» σε τελειωτικό πια τρόπο και στη δευτερογενή αγορά. Συνεπώς η
πραγµατική ζηµιά των αποθεµατικών των ταµείων λόγω της
αναγκαστικής τους επένδυσης σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου θα είναι γύρω στο 80%.
Έχουµε, λοιπόν, πρώτο «κούρεµα» και δεύτερο «κούρεµα» στη
δευτερογενή αγορά. Έχουµε την ανεργία που φέρει τη µεγάλη
λεηλασία των ταµείων, έχουµε και τις απανωτές ρυθµίσεις. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, η πολιτική σας φοβούµαι ότι οδηγεί σε
συνταξιοδοτικό κραχ. Δεν θα έχετε χρήµατα σε ένα µήνα, για να
δώσετε συντάξεις. Προσδοκάτε µε τη ρύθµιση που εισάγετε
τώρα να πάρετε κάποια χρήµατα, για να µπορέσετε να πληρώσετε το Δεκέµβριο και τα δώρα, εάν υπάρξουν. Εάν όµως δεν
επαναρτιώσετε τα αποθεµατικά, εάν δεν βρείτε µόνιµους πόρους, σε ένα ή δύο µήνες δεν θα έχετε χρήµατα για να δώσετε
συντάξεις.
Σας ζητώ, λοιπόν, να προβληµατιστείτε σθεναρά πάνω στο ζήτηµα της σταθερής εξεύρεσης πόρων, διότι τα ταµεία οδηγούνται σε κραχ. Αυτό πρέπει να αποτελέσει µέληµα, όχι µόνο δικό
σας αλλά όλων των πτερύγων και του συνδικαλιστικού κινήµατος, διότι µε τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει, µε τις δεσµεύσεις που
έχουµε αποδεχθεί ως χώρα απέναντι στην τρόικα, φαίνεται ότι
κάποιοι έχουν συνειδητά επιλέξει να µην καταβληθούν συντάξεις
στο προσεχές µέλλον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ζητήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Βασίλειος Οικονόµου.
Κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε πολύ θετικό
τρόπο αντιµετωπίζουµε την τοποθέτηση του Υπουργού κατά τη
δευτερολογία του. Νοµίζω ότι γι’ αυτό, άλλωστε, γίνονται και οι
συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, για να ανταλλάσσονται απόψεις,
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ώστε να βλέπουµε το καλύτερο σχήµα που µπορεί να είναι πιο
αποδοτικό σε σχέση µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και οι συµµετέχοντες στην Κυβέρνηση συνεργασίας
και η Αντιπολίτευση, µε το λόγο τους, να µπορούν να συνεισφέρουν στη δηµιουργία µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία
θα είναι η καλύτερη δυνατή τη συγκεκριµένη στιγµή.
Υπό αυτήν, λοιπόν, την έννοια και αφού θα µπορέσουµε να ξαναδούµε το ζήτηµα, εµείς σαν Δηµοκρατική Αριστερά, κύριε
Υπουργέ, µε πολύ ενδιαφέρον περιµένουµε τις προτάσεις σας
και το πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε τη λειτουργία των δράσεων
του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας. Μας προβληµατίζει πάρα πολύ η υπόθεση των µεγάλων χρεών των δύο οργανισµών. Πρέπει να ψάξουµε το θέµα
πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα όταν µάλιστα οι οργανισµοί αυτοί δεν ήταν χρηµατοδοτούµενοι από το κράτος αλλά
µέσω των εισφορών, άρα είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Και
αναρωτιόµαστε: Πώς δηµιουργήθηκαν αυτά τα τεράστια χρέη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ο οργανισµός σύµφωνα µε στοιχεία
τα οποία έχω πάρει από την υπηρεσία έχει οφειλές 500 εκατοµµύρια περίπου και απαιτήσεις οι δύο οργανισµοί 4 δισεκατοµµύρια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μη νοµίζετε, και οι απαιτήσεις είναι
ένα µεγάλο ζήτηµα όταν δεν έχει έρθει το χρήµα µέσα στον οργανισµό και άρα, δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Και όσο για
τα 500 εκατοµµύρια, τα προσπερνάµε, λέµε «Δεν είναι τίποτα τα
500 εκατοµµύρια.» Τι να πω; Αδιανόητα πράγµατα.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που παίρνετε αυτήν την πρωτοβουλία,
την χαιρετίζουµε. Εµείς θα ψηφίσουµε την τροπολογία όπως διαµορφώνεται. Εγώ θα έκανα πρόταση µετά και την τοποθέτηση
και του κ. Κασσή την οποία άκουσα µε πολύ προσοχή και ο
οποίος έβαλε και το ζήτηµα κι αυτών των επιχειρήσεων των κτηνοτροφικών. Άλλωστε ο ίδιος προερχόµενος από τα Ιωάννινα και
µε την προηγούµενη ιδιότητά του ξέρει πολύ καλά τα θέµατα.
Εµείς οι γύρω των Αθηνών δεν έχουµε βαθιά γνώση των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Όµως ίσως θα πρέπει κι αυτό να το δείτε σε µια επόµενη νοµοθετική σας πρωτοβουλία.
Υπό αυτήν την έννοια θα ψηφίσουµε την τροπολογία και περιµένουµε την ενηµέρωση σας για το πώς θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε τις πολύ ωφέλιµες και σηµαντικές και κοινωνικά
αποδεκτές δράσεις που είχαν οι δύο οργανισµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Χαλβατζής για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας έχουν µεγάλη περιουσία, τεράστια περιουσία, «φιλέτα» πολλά, τα οποία
εποφθαλµιούν όχι τώρα αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Κι αυτό είναι γνωστό σε όλους. Αυτοί
οι οργανισµοί είχαν θετική δράση προσφοράς στους εργαζοµένους και τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν ξέρουµε τι θα γίνουν.
Και, βεβαίως, έχουµε απαιτήσεις γιατί τους χρωστά το ΙΚΑ και
αυτά που ειπώθηκαν προηγουµένως, δισεκατοµµύρια.
Και µην πούµε τώρα ότι ο ΟΑΕΔ θα υποκαταστήσει δραστηριότητες. Ο ΟΑΕΔ ουσιαστικά οδηγείται και αυτός σε έναν τεµαχισµό και στην ιδιωτικοποίηση.
Το δεύτερο, σχετικά µε το λεγόµενο µη µισθολογικό κόστος.
Αυτό δεν είναι µία αφηρηµένη έννοια. Ο περιορισµός του λεγόµενου µη µισθολογικού κόστους συνεπάγεται σοβαρές αρνητικές συνέπειες στους εργαζόµενους. Και αυτό που κάνει όχι µόνο
η σηµερινή Κυβέρνηση αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις
που περιφέρουν αυτήν την έννοια στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ιδιαίτερα και µε έναν τέτοιο τρόπο που αποπροσανατολίζουν, να διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα, δεν κάνει τίποτα
λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το να περιορίζει δικαιώµατα των εργαζοµένων, να περιορίζει τα εισοδήµατα των εργα-
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ζοµένων, να περιορίζει παροχές προς τους εργαζόµενους και να
δίνει κέρδη στο µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
µε το λεγόµενο µη µισθολογικό κόστος.
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε αυτήν τη λογική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για τη
δευτερολογία του για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, µετά την τελική τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, θα ήθελα να επαναλάβω ότι εµείς στις παραγράφους που
αποµένουν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας από 1
έως 9 και αφορούν τις χαριστικές ρυθµίσεις σε όσους χρωστούν
ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία ή όσους παρακρατούν ασφαλιστικές εισφορές που έχουν εισπράξει από τους
εργαζόµενους αλλά δεν τις αποδίδουν είµαστε κατηγορηµατικά
αντίθετοι και την εναποµείνασα τροπολογία την καταψηφίζουµε.
Δεύτερον, όσον αφορά τις παραγράφους 10, 11 και 12, θεωρούµε ότι είναι σηµαντική επιτυχία και του δικού µας κόµµατος
και άλλων πολιτικών δυνάµεων που από την αρχή µέσα κι έξω
από τη Βουλή είχαν διαφωνήσει µε την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και στον
Οργανισµό Εργατικής Εστίας. Εµείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαµε ότι έµπαινε η ταφόπετρα στους δυο αυτούς κοινωνικούς οργανισµούς και στις κοινωνικές τους πολιτικές. Κατόπιν
αυτού, από τη στιγµή που αποσύρθηκαν αυτές οι τρεις παράγραφοι, αποσύρουµε κι εµείς, κύριε Πρόεδρε, το αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία. Σας παρακαλούµε ως Αντιπρόεδρος της
Βουλής να µεταφέρετε στο Προεδρείο και στον Πρόεδρο ότι
είναι αδιανόητο να έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου για την
επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του
Οργανισµού Εργατικής Εστίας, την αναβάθµιση και την τριµερή
χρηµατοδότησή τους από την 10η Ιουλίου, να έχουν συζητηθεί
και δικές µας προτάσεις νόµου µε σειρά µετέπειτα και να µην
έχει έρθει ακόµα να συζητηθεί στην αρµόδια επιτροπή και στην
Ολοµέλεια της Βουλής η συγκεκριµένη πρότασή µας για τους
δυο οργανισµούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου δίνετε το λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυο µόνο σχόλια επ’ αυτών που
συζητήσαµε. Η συζήτηση για την τροπολογία του νέου κανονισµού του ΙΚΑ δεν µπορεί, βέβαια, να µετατραπεί σε µια κεντρική
συζήτηση για το µέλλον του ασφαλιστικού και των συντάξεων,
όµως γίνεται, διότι το αίτηµα προβλήθηκε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους οφείλοντες τις εισφορές δηλαδή. Προχώρησε,
διότι κάτω από το πρίσµα της οικονοµικής κρίσης κρίθηκε ότι
πρέπει αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διευκολυνθούν µε µία καταβολή ενδεχοµένως µικρότερης δόσης για κάποιο χρονικό διάστηµα. Είναι δηλαδή βασικό το στοιχείο της προσωρινότητας στη
µικρότερη καταβολή δόσης. Και το λέω, διότι προ ηµερών είχαµε
µία συζήτηση που κέρδισε τις εντυπώσεις σχετικά µε τη γνωστή
δόση των 167 ευρώ το µήνα σε επιχείρηση, η οποία υποτίθεται
ότι βάσει κάποιων στοιχείων θα εξοφλείτο το έτος 2403.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βάσει εγγράφου του ΙΚΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βάσει εγγράφου του
ΙΚΑ, το οποίο όµως ήταν λανθασµένο. Διότι, όπως σας είπα κι
εδώ -και µου δίνεται η ευκαιρία να το επαναλάβω- ο νόµος λέει
ότι αυτός ο νέος διακανονισµός έχει ισχύ µέχρι 31-12-2013. Εποµένως, για δεκαπέντε µήνες από σήµερα, εφόσον ενταχθεί σήµερα, θα πληρώνει τα 167 ευρώ το µήνα και µετά τις 31-12-2013,
δηλαδή από 1-1-2014 θα υπαχθεί στο προηγούµενο καθεστώς
που λέει «από τριάντα έξι σε σαράντα οκτώ δόσεις τέσσερα χρόνια», µε άλλα λόγια µέχρι το 2018 θα εξοφλήσει µε βάση τον προ-
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ηγούµενο νόµο, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις σχετικά
µε την «παράνοια του κράτους». Ήταν ένα λάθος του λογισµικού
συστήµατος, όµως εν πάση περιπτώσει ακολουθείται ο νόµος και
ο νόµος λέει «προσωρινότητα και µετά ένταξη στο παλιό καθεστώς».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι πολύ ωραία η δήλωση που
κάνετε, γιατί ξεκαθαρίζει τα πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μα, ήδη έχει τοποθετηθεί το ΙΚΑ επ’ αυτού µε δικές του δηλώσεις. Δυο δελτία Τύπου
έχει κάνει, εάν δεν κάνω λάθος, αλλά οφείλω να το πω και από
το Βήµα τούτο, προκειµένου να µην υπάρχει η παραµικρή παρανόηση.
Εποµένως, πρόκειται για έναν διακανονισµό ο οποίος είναι
χρησιµότατος για τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Οι µικρές δόσεις οφείλω να πω ότι έχουν να κάνουν και µε το µικρότερο
αριθµό εργαζοµένων ανά επιχείρηση, διότι άλλον αριθµό εργαζοµένων είχαν, για παράδειγµα, πριν από τρία - τέσσερα χρόνια
και άλλον έχουν σήµερα µετά από απολύσεις στις οποίες αναγκάστηκαν να προβούν, εξ ου και ο προσδιορισµός µικρότερης
δόσης. Είναι όµως κάτι που καλωσόρισαν πραγµατικά οι επιχειρηµατίες. Βασικό στοιχείο είναι ότι καλύπτει ληξιπρόθεσµες
οφειλές µέχρι τις 31-7, εποµένως τους εξυπηρετεί επιπλέον και
ήδη απ’ ό,τι γνωρίζω έχουν σπεύσει στα υποκαταστήµατα του
ΙΚΑ ανά την επικράτεια –δεν αφορά µόνο τις επιχειρήσεις που
βρίσκονται στην Αθήνα- να ενταχθούν στις ρυθµίσεις αυτού του
διακανονισµού.
Εποµένως η ζήτηση υπήρχε από τους επιχειρηµατίες, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, και επειδή το ΙΚΑ «έπιασε» –και το Υπουργείο Εργασίας βέβαια- το µήνυµα αυτών των καιρών, έσπευσε να
ανταποκριθεί.
Δύο λόγια µόνο για τις µη εργοδοτικές εισφορές 1,1%, τις
οποίες δυστυχώς δεν συµφωνήσαµε να περάσουµε σήµερα εδώ,
παρότι το θέµα αυτό το βρίσκουµε µπροστά µας από τη δανειακή
σύµβαση, η οποία καλώς ή κακώς βρίσκεται µπροστά µας και
πρέπει να διεκπεραιωθεί.
Έχουµε πει και ο Υπουργός έχει ήδη εξαγγείλει από την πρώτη
ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων του στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης ότι το κοινωνικό κοµµάτι των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, που καταργήθηκαν βάσει
διατάξεων της δανειακής σύµβασης, διατηρείται. Και επειδή
αυτό το έργο χρηµατοδοτείται από εισφορές των εργαζοµένων
αλλά όχι των εργοδοτών, αυτή ήταν και η λογική να προχωρούµε
στην περικοπή αυτού του 1,1%.
Μην ξεχνάτε ότι η συνολική υποχρέωση ήταν για πέντε ποσοστιαίες µονάδες. Επειδή δεν βρήκαµε το δηµοσιονοµικά ουδέτερο χαρακτήρα αυτής της ρύθµισης, προχωρήσαµε στην
κατάργηση του 1,1%, αν περνούσε σήµερα από τη Βουλή, δεδοµένων των συνθηκών. Νοµίζω ότι γι’ αυτό την απέσυρε ο Υπουργός γιατί πρέπει να υπάρχει κατ’ αρχάς µία συνεννόηση,
τουλάχιστον αυτών που στηρίζουν την κυβερνητική προσπάθεια
αυτή την ώρα.
Εποµένως, κρατιέται ζωντανό το κοµµάτι παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών. Είχα απαριθµήσει ποιες είναι αυτές, δηλαδή
συντήρηση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών, συνέχιση
επιδότησης ενοικίου, κοινωνικός τουρισµός, χρηµατοδότηση εργατικών κέντρων ανά την επικράτεια. Αυτό κρίνουµε και εµείς ότι
σκόπιµα διατηρείται, πρέπει να διατηρηθεί. Γι’ αυτόν το λόγο όλη
αυτή η δραστηριότητα µπαίνει πλέον κάτω από την αιγίδα –αν
µου επιτραπεί αυτή η έκφραση- του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προσχωρήσει οι Οργανισµοί Κατοικίας και Εστίας.
Και ένα τελευταίο σχόλιο. Όπως ξέρετε, υπάρχει η προσωρινή
επιτροπή εκκαθάρισης, η λεγόµενη ΠΕΔΕ, της οποίας η θητεία
έχει πρόσφατα παραταθεί, διότι αυτήν ακριβώς την ώρα διενεργεί την εκκαθάριση, την απογραφή της ακίνητης περιουσίας των
Οργανισµών Εστίας και Κατοικίας. Η ακίνητη περιουσία είναι τεράστια και βρίσκεται διάσπαρτη σε όλη την επικράτεια.
Εποµένως, πριν δούµε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, µε την
αξιοποίηση αυτής της περιουσίας -στο πλαίσιο βέβαια της οµπρέλας του ΟΑΕΔ- θα πρέπει αυτή οπωσδήποτε να καταγραφεί,
να δούµε πόση είναι. Αυτό το έργο, καθώς και την εκκαθάριση
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των γεγενηµένων υποχρεώσεων της πρώην εστίας και κατοικίας,
διενεργεί η ΠΕΔΕ. Είναι ένα έργο που θα πάρει αρκετό χρόνο
για να διεκπεραιωθεί και γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιµο να παραταθεί
η θητεία της.
Αυτό, αν θέλετε, είναι άλλη µία ένδειξη ότι το Υπουργείο βλέπει σοβαρά τη συνέχιση εν τοις πράγµασι των δραστηριοτήτων
των πρώην οργανισµών εστίας και κατοικίας, εκτός βέβαια από
το κατασκευαστικό κοµµάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά,
έχει καταργηθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Υπάρχει το ενδιαφέρον για σύντοµες τοποθετήσεις.
Το λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πράξατε σοφά
διότι θα παρανοµούσατε εάν είχατε επιµείνει στην επιβολή του
1,1%. Σας ανέγνωσα το σχετικό σχόλιο, τη διάταξη του ν.4046.
Θα παρανοµούσατε. Είναι προαπαιτούµενη δράση -το λέει η σελίδα 713- να έρθετε στο Κοινοβούλιο και να πείτε «έτσι αναπληρώνουµε αυτό που µειώνουµε ως εργοδοτική εισφορά».
Έχετε αναδεχθεί –όχι εσείς, η κυβέρνηση Παπανδρέου- και
την αύξηση των εισφορών των εργαζοµένων, που βρίσκεται στην
επόµενη σελίδα. Εύχοµαι να µην το κάνετε. Εκεί γράφει «για συνεισφορά εισφορών, η αύξηση εισφορών». Εύχοµαι να µην τολµήσετε το δεύτερο.
Είπατε κάτι για το διακανονισµό. Και εµείς έχουµε ευαισθησία
στους µικρούς κυρίως και µεσαίους εργοδότες, αλλά, αν το αναζητήσετε µέσω των αξιότιµων συµβούλων σας θα βρείτε ότι,
όπου χρησιµοποιήθηκε ο µηχανισµός της ρύθµισης, σε όλες τις
σκανδιναβικές χώρες –γιατί από εκεί ξεκίνησε η ρύθµιση των εισφορών- συσχετίστηκε, συναρτήθηκε µε αναδοχή από τον εργοδότη της υποχρέωσης να µην απολύσει και να καταβάλει καλά
τους µισθούς.
Διότι τώρα µου έδειξε ο κ. Πετράκος, ο συνάδελφός µου -σας
έχει ρωτήσει προ µηνός- µια µεγάλη εταιρεία που έχει το φράγµα
του Ασωπού, που ενώ σας ζήτησε και µπήκε στη ρύθµιση, ενώ
σας είπε µε το έγγραφο της «θα καταβάλω τις αποδοχές των εργαζοµένων», έρχονται οι εργαζόµενοι και λένε ότι δεν το κάνει.
Και σας ρωτά ο συνάδελφος κ. Πετράκος, γιατί ενώ ρυθµίσατε,
αποφεύγει η εταιρεία να πληρώσει τα δεδουλευµένα;
Άρα, συσχετίστε αν θέλετε -και θα έχετε τη δική µας σύµφωνη
γνώµη- µε αυτό που είπατε να υποχρεούνται οι εργοδότες να
πληρώνουν, να µην απολύουν, να είναι σωστοί και υπεύθυνοι στις
υποχρεώσεις τους: στις εργοδοτικές, µισθολογικές και συνταξιοδοτικές.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Χαϊκάλης έχει
το λόγο, επίσης για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαµε προσεκτικά αυτά που είπατε ότι
υπάρχουν ανάγκες και ότι έχουν ζητήσει όντως οι εργοδότες
µεσ’ την κρίση να υπάρχει µια ρύθµιση. Δεν νοµίζω όµως ότι το
άρθρο 4 και το άρθρο 6 το έχουν ζητήσει οι επαγγελµατίες. Μου
φαίνεται αδιανόητο να έχουν ζητήσει οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και
του ΕΤΑΑ να ρυθµίσουν τις οφειλές τους λίγο πριν πάνε στη σύνταξη.
Θα συνιστούσα τα δύο αυτά άρθρα να τα αποσύρετε, ει δυνατόν όπως τα άρθρα 9, 10 και 11, εάν είναι δυνατόν.
Και κατόπιν, βέβαια, της τοποθετήσεως του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα πια ότι είναι επιβεβληµένο
να αποσύρετε όλη την τροπολογία και να την ξαναφέρετε, για να
έχετε και τη συµφωνία όλων των κοµµάτων πια, πιστεύω σε
αυτόν τον τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Οικονόµου έχει
το λόγο, επίσης για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω γιατί
είναι αλήθεια ότι η συζήτηση για τους διακανονισµούς το τελευταίο µάλιστα διάστηµα, ξεκίνησε από την ερώτηση που έκανε ο
Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο κ. Κυρίτσης, φέρνον-
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τας ως παράδειγµα µια περίπτωση, η οποία φαντάζει στα µάτια
των συµπολιτών µας ως σκανδαλώδης.
Βέβαια, πραγµατικά υπάρχει επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ που
λέει «µέχρι το 2400», µια αστειότητα δηλαδή, και όντως προκαλεί
το κοινό αίσθηµα. Το διευκρινίσατε, κύριε Υφυπουργέ, τώρα και
όντως αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους στο ΙΚΑ και δεν κατοχυρώνουν τα συµφέροντα του οργανισµού, τι να πω;
Προσέξτε. Έρχεστε σήµερα εδώ εσείς -γιατί η Δηµοκρατική
Αριστερά και ο Βουλευτής της παίρνει την πρωτοβουλία να διευκρινιστεί το θέµα- και το διευκρινίζετε. Και πολύ καλά το κάνετε. Αν δεν το παίρναµε εµείς µυρωδιά, αν δεν το φέρναµε το
θέµα, τι θα ίσχυε; Το χαρτί του ΙΚΑ περί «2400»; Μήπως θα ίσχυε
αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα το βρίσκαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα µου πείτε θα το βρίσκαµε το
πρόβληµα στο µέλλον, δηλαδή ποτέ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα το λύναµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και λέω, µήπως υπάρχουν και
άλλα τέτοια χαρτιά;
Γιατί ξέρετε τι έγινε; Δηµοσιοποιώντας εµείς αυτό το θέµα
όλως περιέργως µας έρχονται και άλλα χαρτιά τώρα στη Δηµοκρατική Αριστερά, από άλλες περιπτώσεις και άλλες ρυθµίσεις.
Μήπως γίνονται συνέχεια λάθη, µέσα στο ΙΚΑ, µέσα στην υπηρεσία, µέσα στον οργανισµό; Και ξέρετε, το λάθος όταν είναι λάθος
για να γίνεται, µήπως έχει σκοπιµότητα;
Για ψάξτε το λίγο. Διότι καταθέσαµε σήµερα και άλλη µια ερώτηση, εγώ µαζί µε τον κ. Γιακουµάτο και τον κ. Κεδίκογλου του
ΠΑΣΟΚ, για το θέµα, που µε τρόπο -όπως αυτός κατάλαβε και
το χειρίστηκε- ο κ. Φωτόπουλος έφερε -ας πούµε- για τα τετραγωνικά επιχειρήσεων οι οποίες ξαφνικά δείχνουν αλλαγές και
γλυτώνουν τα χαράτσια της ΔΕΗ. Θέλω δηλαδή, να πω, µήπως
τελικά τα λάθη όλα γίνονται για συγκεκριµένους και υπέρ τους;
Πρέπει να το ψάξουµε.
Βέβαια, µέχρι στιγµής τα αντανακλαστικά που δείχνετε εσείς
σαν πολιτική ηγεσία είναι θετικά και εµάς µας ικανοποιεί το ότι
έχετε άµεσα αντανακλαστικά, αλλά να κοιτάξουµε και τους οργανισµούς και όλο το παρακλάδι και όλη τη δικτύωση της γραφειοκρατίας, πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι »»
και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 30 και ειδικό 2, η οποία θα αποτελέσει ίδιον άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 30 και ειδικό 2 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό και θα αποτελέσει ίδιον άρθρο του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»» έγινε δεκτό κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
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Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 14 Ιουνίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»», που δηµοσιεύθηκε στο υπ. αριθ. 135
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει
ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
β. της παρ. 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 268), που κυρώθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), σύµφωνα µε τις οποίες
ως χρόνος λήξης της παράτασης του Προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» και των συµβάσεων του απασχολούµενου στο Πρόγραµµα αυτό προσωπικού φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ορίζεται η 30ή.6.2012,
γ. του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 2α του άρθρου 37 του ν. 3996/2011
(Α’ 170), 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), 10 περίπτ. Β
του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και 3 και 4 του άρθρου
30 του ν. 4075/2012 (Α’ 89).
2. Το γεγονός ότι λόγω της αδυναµίας εφαρµογής του «Προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» το χρονικό διάστηµα από 30.6.2012, χρονολογία λήξης του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι», έως 1.10.2012, χρονολογία έναρξης του
«Προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», υφίσταται
έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης να µη διακοπούν οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε
εξαιρετικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, όπως οι εξαρτώµενοι ηλικιωµένοι πολίτες και ΑµεΑ, που αντιµετωπίζουν αυξηµένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σηµερινή περίοδο οξείας
κρίσης που διανύει η Χώρα.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου
στο Πρόγραµµα αυτό προσωπικού, όπως η διάρκεια αυτή ορίζεται στις περίπτ. α’ και β’ της παρ. 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 268), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α’ 31),
παρατείνονται έως τις 30.9.2012.
Άρθρο 2
Για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση, κατά τη διάρκεια της
παράτασης, του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου
στο Πρόγραµµα αυτό προσωπικού, για το έτος 2012 και έως την
έναρξη εφαρµογής του «Προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας
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συνταξιούχων», το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 138 του ν.
4052/2012, είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από το λογαριασµό
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Οι πόροι
αυτοί θα χρησιµοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης που ωφελούνται από το ανωτέρω
πρόγραµµα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών προσδιορίζεται το ύψος
των µεταβιβαζόµενων πόρων, η διαδικασία µεταφοράς τους και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων
αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται
µεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε..
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΘ. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ»
Άρθρο δεύτερο
Παράταση διάρκειας του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»
1. Η διάρκεια του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου
στο πρόγραµµα αυτό προσωπικού, όπως η διάρκεια αυτή ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 2
της από 31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 268), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
4047/2012 (Α’ 31) και είχε παραταθεί µέχρι την 30.9.2012 µε την
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνεται µε το νόµο
αυτόν, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.3.2013. Οι παραπάνω συµβάσεις του απασχολούµενου στο πρόγραµµα αυτό
προσωπικού σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου
χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994.
2. Για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση κατά τη διάρκεια της
παράτασης του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου στο
πρόγραµµα αυτό προσωπικού για το χρονικό διάστηµα από
1.7.2012 έως 31.12.2012, είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από
το λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που
τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(ΑΚΑΓΕ). Οι πόροι αυτοί θα χρησιµοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
των συνταξιούχων του Δηµοσίου, που ωφελούνται από το ανωτέρω πρόγραµµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
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κών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζεται το ύψος των µεταβιβαζόµενων πόρων, η
διαδικασία µεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις
υλοποίησης του προγράµµατος, καθορίζονται σε προγραµµατική
σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να διατίθεται
από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) ποσό
για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 31.3.2013.
Άρθρο τρίτο
Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών
1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
πλην ΟΓΑ και NAT, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος συνέχισης προηγούµενων ρυθµίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης µέχρι την 31.12.2013, εφόσον:
i) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες,
ii) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων εισφορών µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της υποβολής της
αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου αυτού µήνα για
όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
του τ. ΕΤΕΑΜ. Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση
που αυτές περατωθούν µετά την 20ή ηµέρα εκάστου µηνός, η
ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του επόµενου µήνα της διεκπεραίωσης του ελέγχου, και
iii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.8.2012 και εφεξής.
Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί µέχρι την 31.12.2012, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
α) Κεφαλαιοποίηση της µέχρι 31.7.2012 οφειλής τους και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού κατά τις
διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 µε έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής. Εάν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί µετά την ως άνω
ηµεροµηνία δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιηµένης την 31.7.2012 οφειλής.
Σε ό,τι αφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον υπολογισµό του ποσού
της µηνιαίας καταβολής του εδαφίου i της παρ. Α1 του άρθρου
48 του ν. 3943/2011, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου τριµήνου 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.
3943/2011 µε εξαίρεση τα οριζόµενα στην παράγραφο Α2.
β) Κεφαλαιοποίηση της µέχρι 31.7.2012 οφειλής και καταβολή
αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες µηνιαίες ή διµηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις µε τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε
είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
αα) εφάπαξ ή έως και έξι (6) δόσεις µε έκπτωση ποσοστού
100% και
ββ) από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις µε έκπτωση ποσοστού 75%.
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόµενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθµιση.
Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του ν. 3943/ 2011
εφαρµόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθµιση.
Η ρύθµιση της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται και σε όσους
έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση και είναι συνεπείς σε αυτήν.
2. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε µία εκ των δυνατοτήτων ρύθµισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται η µετάβαση από τη µία δυνατότητα ρύθµισης της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στην άλλη.
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3. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης
υποβάλλεται άπαξ.
4. Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατόν να
ρυθµίσουν τις οφειλές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθµιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλει αίτηµα
συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. Α4 του άρθρου 48
του ν. 3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε συνολικό ποσό
οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και µέσο όρο µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριµήνου του 2012, µικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό
της µηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιηµένης την 31.7.2012 οφειλής.»
6. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες
διατάξεις ρύθµισης καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών:
α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,
β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,
γ) δεν ανακαλούνται:
i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της
πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής,
ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες
έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα αποδιδόµενα ποσά από αυτές
θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση.
7. Η προθεσµία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενηµερότητας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1γ του άρθρου 21
του ν. 4038/2012 (Α’14) παρατείνεται µέχρι την 31.12.2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του
οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, συµπεριλαµβανοµένων των
πάσης φύσεως πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.»
9. Η παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον ο οφειλέτης
είναι ενήµερος µε τους όρους αυτής, του χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση ποσού µίας (1) δόσης, που
συµψηφίζεται µε τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται
στην απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.»
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως”.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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