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Αθήνα, σήµερα στις 21 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 11.28’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 20-11-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΑ’ συνεδριάσεώς του της Πέµπτης 20
Νοεµβρίου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό των σχεδίων νόµου.:
Α) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου
του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της
Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της
Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου».
Β) του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις »)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 24 Νοεµβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 281/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
δυνατότητες ανάθεσης διδασκαλίας µαθηµάτων σε πτυχιούχους
ΠΕ15 του κλάδου της Οικιακής Οικονοµίας.
2. Η µε αριθµό 288/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανάκληση της επιστράτευσης των εργαζοµένων της «ΔΕΗ Α.Ε.», του «ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.» και του «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

3. Η µε αριθµό 282/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου
Δαµαβολίτη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µεταφορά των σκηνικών της τελετής έναρξης των
Ολυµπιακών Αγώνων 2004 σε ασφαλή χώρο.
4. Η µε αριθµό 285/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τις διαφηµίσεις της ΔΕΗ.
5. Η µε αριθµό 294/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για οικονοµική
ενίσχυση στους εργαζόµενους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 267/17-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Δεικτάκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση όρων παραγωγής και διακίνησης άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
2. Η µε αριθµό 289/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής Κατριβάνου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης εκπαιδευτικών για την
επαναλειτουργία του σχολείου «18 Άνω».
3. Η µε αριθµό 291/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την πορεία των έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης.
4. Η µε αριθµό 295/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην
Άρτα από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 283/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλας Ξουλίδου προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασ-
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φάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση
της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Βρούτσης.
Τον λόγο έχει η κ. Ξουλίδου για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή της.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, περίπου τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι, σύµφωνα µε στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση µας από τον Σύλλογο Ασφαλισµένων Ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ, αδυνατούν να είναι συνεπείς σε
ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ λόγω των οικονοµικών
δυσκολιών που η καλπάζουσα οικονοµική κρίση και η ύφεση της
αγοράς έχουν προκαλέσει.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε άλλα ασφαλιστικά ταµεία η µη καταβολή των εισφορών δεν θεωρείται ποινικό αδίκηµα. Αντίθετα,
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι διώκονται
ποινικά σε ανάλογη περίπτωση. Δηλαδή, η αδυναµία τους να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τούς καθιστά ποινικά υπόλογους.
Επίσης, παράνοµα χρεώνονται οι εισφορές για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για την περίοδο που δεν έχει παρασχεθεί
στον ασφαλισµένο. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι υπέρογκες,
δυσανάλογες προς το εισόδηµά τους και προκαλούν ασφυξία
στους επαγγελµατίες. Η ποινικοποίηση της µη καταβολής εισφορών, σε περίπτωση αντικειµενικής οικονοµικής δυσκολίας, δίνει
τη χαριστική βολή.
Όσον αφορά την ασφαλιστική ρύθµιση των ασφαλιστικών εισφορών και τον καταιγισµό ειδοποιητηρίων που στέλνει το ΚΕΑΟ
σε ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Πλακιωτάκης δήλωσε πως τα προηγούµενα ειδοποιητήρια θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και ότι η αποστολή καινούργιων ειδοποιητηρίων θα συνεχιστεί χωρίς αναστολή, λόγω της εξαγγελθείσας ρύθµισης.
Η πολιτική σας έχει ως στόχο τη διάλυση του οικονοµικού και
κοινωνικού ιστού, ο οποίος στηρίζεται στη µικροµεσαία επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ και οι οικογένειές τους να στερούνται ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, να
αντιµετωπίζονται από το δηµόσιο ως εγκληµατίες και να κινδυνεύουν να χάσουν, εκτός από τη δουλειά τους, και το σπίτι τους.
Εκ των όσων αναφέρθηκαν, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ: Για
ποιον λόγο έχετε προβεί στη λήψη σκληρών οικονοµικών απαιτήσεων από τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ; Γιατί κωφεύετε σε
προτάσεις των συλλόγων των ιδίων των ασφαλισµένων του
ΟΑΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι παράλογες ασφαλιστικές ρυθµίσεις του ΟΑΕΕ παραµένουν στην πράξη ανεφάρµοστες; Θα προβείτε στην άρση της ποινικοποίησης των ασφαλιστικών εισφορών
προς τον ΟΑΕΕ;
Δεύτερον, προτίθεστε να ενεργήσετε άµεσα, προκειµένου να
σταµατήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων που στέλνει το
ΚΕΑΟ, να καταργηθούν οι προσαυξήσεις, να διασφαλιστεί η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους εν λόγω ασφαλισµένους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Ξουλίδου, θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω
γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε ένα κρίσιµο ζήτηµα. Μέσα στον σύντοµο χρόνο που έχω θα προσπαθήσω να
αποδείξω ότι η Κυβέρνηση διαθέτει και αντανακλαστικά και ευαισθησία.
Το κυριότερο όµως είναι –και πιστέψτε µε- ότι, παρά τη δηµοσιονοµική κρίση που διαπερνά τη χώρα µας, οι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα
είναι µοναδικές, πρωτοποριακές και ουσιαστικά αλλάζουν το κοινωνικό πρόσωπο της χώρας όπως το ξέραµε µέχρι σήµερα.
Θα ήθελα εισαγωγικά να σας πω κάτι το οποίο είναι θεµελιακό
και πολύ σηµαντικό για τη συζήτησή µας. Η κοινωνική ασφάλιση
στη χώρα µας έχει τρεις βασικούς πυλώνες: την επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ και την κύρια σύνταξη. Τα χαρακτηριστικά των
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πρώτων δύο, του εφάπαξ και της επικουρικής σύνταξης, είναι
συγκεκριµένα και διέπονται από αρχές που έπρεπε να έχουν τα
ταµεία από την αρχή τους, δηλαδή καθαρά ανταποδοτικά.
Αυτή είναι µια άλλη ιστορία. Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές
σε αυτό. Δεν τηρήθηκε ποτέ και κατακερµατίστηκε. Πήραν µορφή διανεµητικού χαρακτήρα τα ταµεία αυτά µε το πελατειακό σύστηµα και τα πολλά λάθη που έγιναν.
Σήµερα, όπως φτιάχτηκαν, έχουµε ένα υγιέστατο πλέον πλαίσιο για το εφάπαξ των Ελλήνων, που δεν πρόκειται να ξαναλλάξει
σε τίποτα για πολλές δεκαετίες µετά. Το ίδιο ισχύει και για το επικουρικό.
Η κύρια σύνταξη, όµως, στηρίζεται σε µια τριµερή χρηµατοδότηση του κράτους, του εργαζόµενου και του εργοδότη. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η διανεµητικότητα. Για να γίνει
αυτό, πρέπει κάποιοι να πληρώνουν για να πληρώνονται οι συντάξεις αυτών που είναι στη σύνταξη.
Άρα πρέπει να κρατήσουµε και τη λογική µας και την ψυχραιµία µας, γιατί είναι εύκολο να λέµε ότι πρέπει να κάνουµε κινήσεις από τη µία µεριά. Στο πρώτο µέρος της ισότητας –στο
δεύτερο µέρος είναι οι συντάξεις- είναι ότι κάποιοι πρέπει να
πληρώσουν. Αυτοί είναι οι ασφαλισµένοι. Άρα σας διαβεβαιώ ότι
κάνουµε ό,τι µπορούµε –κι έχουµε κάνει πάρα πολλά- για να διασφαλίσουµε τα έσοδα όλου του ασφαλιστικού και του ΟΑΕΕ.
Θα σας δώσω µόνο δύο στοιχεία για να έχουµε µια εικόνα:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ», το πλήθος των συνταξιούχων των ενεργών ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ είναι επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιοι δεκατέσσερις. Επιπλέον, έχουµε τριακόσιες πενήντα µία χιλιάδες εξακόσιους ογδόντα
πέντε συνταξιούχους και η µηνιαία δαπάνη είναι 270.056.612
ευρώ, δηλαδή όχι ασήµαντα νούµερα.
Υπάρχει ένα µεγάλο άνοιγµα στον ΟΑΕΕ, στο έλλειµµά του,
για το οποίο απρόσκοπτα έρχεται ο κρατικός προϋπολογισµός,
οι Έλληνες φορολογούµενοι και στηρίζουν το ταµείο του ΟΑΕΕ.
Θέλω µέσα από αυτήν τη συζήτηση να µάθουν όλοι –να το ξαναπούµε άλλη µια φορά- ότι οι συντάξεις του ΟΑΕΕ, που µε ρωτάτε, είναι απόλυτα διασφαλισµένες.
Κάναµε κινήσεις για να στηρίξουµε όλο αυτό το περιβάλλον,
το οποίο περιγράψατε και που έχετε δίκιο. Δεν θα διαφωνήσω
ότι ο κόσµος όχι µόνο του ΟΑΕΕ, αλλά όλοι οι Έλληνες µπήκαν
αυτήν την περίοδο σε µεγάλη περιπέτεια λόγω της κρίσης. Κι
εµείς, όµως, ως Κυβέρνηση, παρά τη δηµοσιονοµική κατάσταση,
δεν µείναµε µε σταυρωµένα τα χέρια.
Σας θυµίζω πρώτα τον ν. 4152/2013, την πρώτη ρύθµιση, µέσα
από την οποία δόθηκε η δυνατότητα –παρ’ ότι δεν ήταν τόσο
«καλή» όσο θα θέλαµε- κάποιοι -και του ΟΑΕΕ- να µπουν.
Η δεύτερη κίνηση που κάναµε, η πολύ σηµαντική, ήταν ο ν.
4353/2014. Πήραν δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιοι τριάντα τρείς συµπολίτες µας
ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, που είχαν χάσει την ασφαλιστική τους
ικανότητα λόγω µη καταβολής των ασφαλίστρων.
Το τρίτο και µεγάλο βήµα που κάναµε ήταν ο τελευταίος ν.
4305/2014, µέσα από τον οποίο δίνεται η δυνατότητα πλέον πολύ
πιο εύκολα, σε αυτήν τη µεγάλη ευκαιρία της ρύθµισης που
έκανε η ελληνική Κυβέρνηση, να προσέλθουν όσοι χρωστούν
στον ΟΑΕΕ και να δώσουν εκατό δόσεις, µε πολύ χαµηλό επιτόκιο και να αποκτήσουν ξανά την ασφαλιστική τους ικανότητα.
Νοµίζω ότι κάναµε σηµαντικά βήµατα µε νοικοκυρεµένο τρόπο, κρατώντας την ταµειακή ισορροπία του ταµείου δυνατά, περιφρουρώντας την και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις συντάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ξουλίδου,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Παρά τα όσα είπατε, κύριε Υπουργέ,
η αλήθεια είναι ότι, αν θέλετε να σώσετε τον ΟΑΕΕ, θα είχατε
παρέµβει εγκαίρως και θα είχατε υιοθετήσει ουσιαστικές λύσεις.
Δεν θα αφήνατε το πρόβληµα να συσσωρεύεται και να γιγαντώνεται και να πνίγει τους ασφαλισµένους. Λύσεις και προτάσεις
υπήρχαν. Εποµένως θεωρώ ότι έχετε σοβαρότατες ευθύνες για
την καθυστέρηση αυτή, που έχει τραγικές συνέπειες σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο.
Τώρα ας πάµε επί της ουσίας. Το βασικό ζήτηµα σε οποιοδή-
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ποτε µέτρο ληφθεί είναι η αναδροµικότητα. Η οποιαδήποτε µείωση των εισφορών πρέπει να ισχύει αναδροµικά, από την αρχή
της οφειλής, ώστε να είναι ουσιαστική και να επιτρέψει στον ασφαλισµένο τη συνέχιση της δραστηριότητάς του.
Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται προσαυξήσεις στις ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές µε επιτόκιο αντίστοιχο τραπεζικού δανεισµού. Γιατί, λοιπόν, στη ρύθµιση αυτή
έχουµε και ένα επιτόκιο αποπληρωµής και τελικά ο ασφαλισµένος αντί για έκπτωση καλείται να πληρώσει µεγαλύτερο ποσό;
Αντιλαµβάνεσθε ότι αυτό εκτινάσσει το οφειλόµενο ποσό σε δυσθεώρητα ύψη. Εποµένως, είναι σίγουρο ότι ο ΟΑΕΕ δεν πρόκειται να το εισπράξει.
Επίσης, βασικό αίτηµα των ασφαλισµένων είναι να αφαιρεθεί
από τις οφειλές το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για το διάστηµα που δεν παρεχόταν από
το ασφαλιστικό ταµείο. Θα ήθελα να επιµείνω σε αυτό το σηµείο
καθώς αφορά την κοινωνική διάσταση του ζητήµατος. Οι εξακόσιες χιλιάδες και πλέον οφειλέτες του ΟΑΕΕ και οι οικογένειές
τους δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και είναι αποκλεισµένοι από το κοινωνικό αγαθό της υγείας.
Ένα ακόµη σηµείο που θα ήθελα να σταθώ είναι η αποποινικοποίηση των οφειλών. Είναι αδιανόητο οι επαγγελµατίες-ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ που έχουν έλθει αντιµέτωποι µε ποικίλες
οικονοµικές δυσκολίες και βλέπουν τους κόπους ετών να καταστρέφονται, να κινδυνεύουν επιπλέον να χάσουν σπίτι ή να µπουν
φυλακή σαν κοινοί εγκληµατίες.
Κύριε Υπουργέ, τα µείζονα ζητήµατα που προέκυψαν από τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν εγκλωβίσει τους επαγγελµατίες
και στραγγαλίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Για τον
λόγο αυτόν οφείλετε έστω και τώρα να αναλάβετε άµεσα πρωτοβουλίες για την οριστική λύση του θέµατος και για την ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας και την αποκατάσταση των
κοινωνικών ανισοτήτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία Ξουλίδου, άκουσα τη δευτερολογία σας. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν συµφωνώ.
Το όλο σκεπτικό σας είναι ανεπίκαιρο, υπό την έννοια ότι θα είχε
µία βασιµότητα, αν τα λέγατε πριν περίπου ενάµιση µήνα, δηλαδή πριν η Κυβέρνηση φέρει και ψηφίσει στη Βουλή αυτήν την
πολύ γενναία και την πολύ καλή ρύθµιση, τη νέα ρύθµιση.
Σας υπενθυµίζω ότι το επιτόκιο µειώθηκε από 8,5% σε 4,56%
και δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες µέχρι 15.000 ευρώ να κάνουν εκατό δόσεις, δηλαδή οκτώ ολόκληρα χρόνια κάποιος να
ξετυλίξει τη δυνατότητα πληρωµής µέχρι 15.000 ευρώ. Όλα αυτά
µέσα σε µια δύσκολη περίοδο και κάτω από συνθήκες, οι οποίες
είναι γνωστές σε όλους. Παρ’ όλα αυτά εµείς το κάναµε.
Πρόκειται, λοιπόν, για µια γενναία απόφαση της Κυβέρνησης
και µε την ευκαιρία να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή που συζητάµε
υπάρχουν θετικοί ρυθµοί προσέλευσης ασφαλισµένων οφειλετών του ΟΑΕΕ. Επίσης, θα είναι και η τελευταία ρύθµιση που θα
υπάρξει. Αυτό το παράθυρο ευκαιρίας των έξι µηνών είναι ένα
τελευταίο παράθυρο. Γι’ αυτό όσοι µας ακούν καλό θα είναι να
ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθµιση, η οποία είναι πολύ σηµαντική
και δίνει µεγάλες ευκαιρίες σε όλους.
Από εκεί και πέρα, κυρία Ξουλίδου, θέλω να σας πω ότι ευαίσθητοι είµαστε όλοι. Όταν όµως κρατάς και διαχειρίζεσαι ένα ταµείο και γενικά το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, όπως έχω
εγώ στην ατζέντα µου ως Υπουργός Εργασίας, θέλω να σας πω
ότι πρέπει να κοιτάς και ισορροπηµένα και νοικοκυρεµένα.
Έχουµε κάνει µεγάλες αλλαγές, για να περιφρουρήσουµε τις
συντάξεις των Ελλήνων και τα καταφέραµε.
Όµως, το να τάζεις απλόχερα και µε τρόπο γαλαντόµο και να
υπόσχεσαι νοµίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει στον πολιτικό λόγο
ή στην πολιτική ρητορεία εκπροσώπων του πολιτικού συστήµατος, διότι είναι σαγηνευτικό και γοητευτικό το να δείχνεις ότι
είσαι ευχάριστος. Όµως, στην πολιτική πρέπει να είµαστε χρήσιµοι. Είναι αυτό που έλειπε για πολλά χρόνια από το πολιτικό σύ-
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στηµα της πατρίδας µας και πιστέψτε µε αυτό που κάνω δυόµισι
χρόνια τώρα είναι να παραµένω στην κατεύθυνση να είµαι πολιτικά χρήσιµος και όχι ευχάριστος.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι εκ του
Κανονισµού έχω τελειώσει αλλά θα ήθελα να πω µία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι εκτός Κανονισµού αλλά εφόσον το επιτρέπουν και οι παριστάµενοι συνάδελφοι, το Σώµα, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, δείτε ξανά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το
θέµα της αποδέσµευσης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
από τη σύνταξη. Αποδεσµεύστε αυτά τα δύο. Δεν είναι δυνατόν
να πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι για κάτι που δεν έχουν. Αποδεσµεύστε το και έστω για τα χρόνια που ήταν ασφαλισµένοι και
έδιναν κανονικά τις εισφορές τους να πάρουν τη σύνταξη που
τους αναλογεί. Είναι κρίµα να χάνουν λεφτά που έχουν δώσει επί
µία εικοσαετία και πλέον κάποιοι άνθρωποι. Δείτε το µήπως
µπορεί να γίνει.
Δεν είπα ότι δεν κάνατε κάποια πράγµατα. Ειλικρινά κάνατε
κάτι που είναι προς τη θετική κατεύθυνση και είµαστε υπέρ
αυτού αλλά δείτε κι αυτό που σας ζητάµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να συµπληρώσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία Ξουλίδου, ευχαριστώ.
Τα εξετάζουµε όλα συνεχώς, πάντα όµως στο πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής δυνατότητας και της ισορροπίας.
Παρέλειψα να πω -και είναι σηµαντικό- ότι σε τροπολογία για
το ασφαλιστικό που έρχεται τώρα στη Βουλή -αναγκάζοµαι να
φέρνω τροπολογίες πολλές φορές και ασκείται κριτική δίκαια γι’
αυτό αλλά πρέπει να έρχονται οι τροπολογίες- γίνεται ρύθµιση
για το Ταµείο του ΟΑΕΕ που µειώνουµε κατά δύο κλάσεις …
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Α, πολύ ωραία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): …όλους όσους επιθυµούν εθελοντικά
και προεκτείνουµε αυτήν τη ρύθµιση µέχρι τέλος του 2016.
Ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Αυτό είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ κι
εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Πριν προχωρήσουµε στις υπόλοιπες επίκαιρες ερωτήσεις, ο
συνάδελφός µας κ. Σταύρος Κοντονής ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η πρώτη µε αριθµό 286/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Ξανθού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την
επανεξέταση των αδειοδοτήσεων του επενδυτικού σχεδίου ανεµογεννητριών Βιοµηχανικές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο
Νοµό Ρεθύµνου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα δεν είστε εσείς ο
ερωτών.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
πω µόνο µία κουβέντα, επειδή παρακολουθώ συστηµατικά τις συζητήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής απουσιάζει συστηµατικά.
Έχουµε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις και σπάνια έχει εµφανιστεί να δώσει απαντήσεις. Χθες µάλιστα ήταν άλλες δύο επίκαιρες ερωτήσεις, τις οποίες και αυτές δεν ήρθε να απαντήσει.

2206

Γι’ αυτό θα παρακαλούσα το Προεδρείο να υποδείξει τουλάχιστον στον κ. Μανιάτη να προσέρχεται και να µη µας περιφρονεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να διαβιβαστεί η παρατήρηση στον Υπουργό, εάν αληθεύουν –που πιστεύω ότι αληθεύουν-οι παρατηρήσεις του συναδέλφου, να
ανταποκρίνεται πιο συχνά, για να µην πω πάντα, στα καθήκοντά
του στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής.
Η τρίτη µε αριθµό 290/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, δεν θα συζητηθεί, οµοίως,
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 292/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων δηµοσίων υπαλλήλων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ούτε εδώ µπόρεσε κάποιος Υπουργός να έρθει; Το λέω αυτό
µε την έννοια ότι απευθύνεται σε πολλά Υπουργεία η επίκαιρη
ερώτηση.
Η πέµπτη µε αριθµό 284/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βασιλείου Καπερνάρου προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάργηση των επιδοµάτων από την εφαρµογή του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 287/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευγενίας (Τζένης)
Βαµβακά προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαχείριση των εσόδων του κέντρου
είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Βρούτσης.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε τις διατάξεις του άρθρου 101 στο ν.4172/
2013 θεσµοθετείται από την Κυβέρνηση η ίδρυση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, που σκοπό έχει
την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΙΚΑΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, όταν αυτές αφορούν
ποσά συνολικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ, καθώς και οφειλές
οι οποίες ενώ είχαν ενταχθεί σε ρύθµιση δεν αποδόθηκαν έγκαιρα από τους υπόχρεους.
Στο άρθρο 1 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων αναφέρεται ότι: «Ως δηµόσια έσοδα θεωρούνται οι απαιτήσεις για
τις οποίες το κράτος κατέστη δικαιούχος εκ καθολικής ή ειδικής
διαδοχής». Με δεδοµένη την είσπραξη των οφειλών προς τον
ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ, το οποίο υπάγεται,
όπως είπαµε, διοικητικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συµπεραίνεται ότι τα
έσοδά τους αυτά θεωρούνται δηµόσια έσοδα. Σύµφωνα µε το ν.
4172/13 µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη των οικείων οργανισµών, ρυθµίζονται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ποιος διαχειρίζεται τα
χρήµατα που εισπράττει το ΚΕΑΟ; Σε ποιον κωδικό του δηµόσιου
λογιστικού εγγράφονται τα χρήµατα που εισπράττονται από
αυτόν υπέρ των ασφαλιστικών οργανισµών; Ποιο είναι το ακριβές
ποσό που έχει εισπράξει το ΚΕΑΟ και ποιο το ποσό που έχουν
εισπράξει τα ασφαλιστικά ταµεία από το ΚΕΑΟ; Συνεισφέρουν
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τα έσοδα του ΚΕΑΟ στην αποµείωση του δηµόσιου χρέους,
όπως συµβαίνει µε την εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων;
Επειδή θα µας πείτε ότι µε τη ρύθµιση των εκατό δόσεων θα
σώσετε τους ιδιώτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές
τους, απαντήστε µας και στο εξής. Ό,τι δεν θα εισπράττεται από
το ΚΕΑΟ, θα εισπράττεται µέσω του δοσολογίου; Θα µπαίνουν
δηλαδή στον ίδιο κωδικό; Θα επιµερίζονται κατά ταµείο; Πώς
ακριβώς θα γίνεται; Αναµένω µε ενδιαφέρον την απάντησή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η
κοινοβουλευτική διαδικασία µας επιτρέπει σε κρίσιµα και µείζονα
ζητήµατα, που σε διαδικασία είτε νοµοσχεδίων είτε σε επίκαιρες
επερωτήσεις δεν έχουµε τη δυνατότητα να τα αναλύουµε µε ψυχραιµία, όπως συµβαίνει µε αυτό το ερώτηµα που έθεσε η κ.
Βαµβακά και να δίνονται εξηγήσεις και ενώπιον του Κοινοβουλίου
και ενώπιον του ελληνικού λαού.
Κυρία Βαµβακά, θέλω να σας πω το αφήγηµα όσο αφορά τα
ζητήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος τη χώρας, µε την ευκαιρία την ερώτησής σας, και της µεταρρύθµισης -γιατί περί µεταρρύθµισης πρόκειται- του ΚΕΑΟ.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι οι πρώτες διαπιστώσεις
που έκανα ως Υπουργός µετά τις 21 Ιουνίου 2012, που ανέλαβα
το Υπουργείο Εργασίας, για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
και τον τρόπο λειτουργίας του ήταν απογοητευτικές.
Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας, δυστυχώς, ήταν ένα
κατακερµατισµένο σύστηµα. Όπως το λέω πολλές φορές, ήταν
ένα µωσαϊκό γεµάτο εξαιρέσεις και ειδικά καθεστώτα, που δοµήθηκε σε λάθος κατεύθυνση εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηµιούργησε αδικίες, ανισότητες. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι έβαλε σε
κίνδυνο τη βιωσιµότητά του και την προοπτική της καθολικής και
δηµόσιας ασφάλισης των Ελλήνων.
Δεν θα περιγράψω όλα αυτά που είπα πριν για τη µορφή και
τα δοµικά του χαρακτηριστικά. Θα σας πω πολύ απλά ότι στον
κρίσιµο τοµέα της είσπραξης -αναγκαίος τοµέας για λόγους δικαιοσύνης και διαφάνειας και κρίσιµος τοµέας γιατί, όπως είπα
και πριν, στην εξίσωση, αν στο δεξί µέρος είναι οι συντάξεις που
πρέπει να τις περιφρουρήσουµε, στο αριστερό µέρος είναι η είσπραξη- οι επιδόσεις µας κι εδώ ήταν απογοητευτικές.
Θα πω, για να γνωρίζουν οι Έλληνες Βουλευτές, ότι οι εισπράξεις των ασφαλιστικών ταµείων γίνονταν µε έναν τρόπο ο οποίος
κινείτο στην κατεύθυνση του φιλότιµου ή της πατριωτικής εθελοντικής προσφοράς του ασφαλισµένου ή της επιχείρησης. Με
εξαίρεση το ΙΚΑ τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε οργανωµένος
συγκροτηµένος τρόπος για εισπράξεις στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, σε αντίθεση µε το φορολογικό. Και ξέρετε ότι
τα έσοδα αυτά είναι κρίσιµα για στηριχτούν οι συντάξεις. Δεν νοµίζω ότι κανείς δεν αποδέχεται αυτήν τη βασική αρχή.
Για να στηρίξουµε, λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας και για να διασφαλίσουµε τις συντάξεις των Ελλήνων
κάναµε πολλές µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα. Μία
από αυτές ήταν το να φτιάξουµε έναν ενιαίο εισπρακτικό µηχανισµό που θα παρακολουθεί τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων
και θα κυνηγάει αυτά τα έσοδα, τα οποία οφείλονται στα ασφαλιστικά ταµεία προς όλους ισότιµα. Αυτό σηµαίνει ισονοµία σε
µια πολιτεία, αυτό σηµαίνει δικαιοσύνη και διαφάνεια. Γι’ αυτόν
τον λόγο φτιάξαµε το ΚΕΑΟ.
Στις 12 Αυγούστου του 2014, δηλαδή αυτού του έτους, παρουσίασα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και βγήκε στη
δηµοσιότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα η χαρτογράφηση των
ληξιπρόθεσµων χρεών των ασφαλιστικών ταµείων. Τότε έγινε και
µια διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνει κοινές ανησυχίες όλων, που
γνωρίζαµε: Από τα περίπου 10,5 δισεκατοµµύρια ευρώ των ληξιπροθέσµων των ασφαλιστικών ταµείων που χαρτογραφήθηκαν
στο ΚΕΑΟ, το 84% ήταν της περιόδου της ευηµερίας. Αυτό επιβεβαιώνει που είπα πριν, ότι εναπόκειτο στο φιλότιµο και τον πατριωτισµό κάποιου να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές.
Το ΚΕΑΟ από τότε µέχρι σήµερα κινείται αρµονικά και έχει θεα-
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µατικά αποτελέσµατα.
Οφείλω, κυρία Βαµβακά, µέσα από την ευκαιρία που µου δίνεται από την ερώτησή σας να ευχαριστήσω δηµόσια τους υπαλλήλους και τη διοίκηση του ΚΕΑΟ, αυτήν τη νέα δοµή και υπηρεσία που στηρίζει το ασφαλιστικό σύστηµα και τις συντάξεις
της χώρας, αλλά και τους σηµερινούς εργαζόµενους και αυριανούς συνταξιούχους, που κάνουν τη δουλειά τους µε αυταπάρνηση και πολλές φορές και πέραν από το ωράριό τους. Οφείλω
να το κάνω δηµόσια αυτό.
Σήµερα µπορώ να παρουσιάσω στη Βουλή, εν όψει και της
νέας ρύθµισης, η οποία, όπως είπα, κινείται µε ικανοποιητικούς
ρυθµούς, ότι µέχρι χθες, Πέµπτη 20 Νοεµβρίου, στο ΚΕΑΟ πραγµατοποιήθηκαν επτά χιλιάδες τετρακόσιες έξι υπαγωγές στη
ρύθµιση από οφειλέτες ληξιπροθέσµων, το οποίο είναι ικανοποιητικό νούµερο, και ρυθµίστηκαν συνολικά 195.793.075,70 ευρώ.
Πρόκειται για µια ικανοποιητική πορεία της νέας ρύθµισης
όσον αφορά τα ληξιπρόθεσµα, που µας ικανοποιεί όλους. Διότι
δείχνει ότι ο κόσµος ανταποκρίνεται στη ρύθµιση. Βλέπει ότι είναι
µια γενναία ρύθµιση που του δίνει την ευκαιρία να κάνει µια διαχωριστική γραµµή µε ένα παρελθόν, το οποίο, όπως περιέγραψα
πριν, δεν µας τιµούσε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Μπαίνοντας τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας για τα
έσοδα του ΚΕΑΟ και για το πού κατευθύνονται σε αυτά, πρέπει
να οµολογήσω ότι είναι σωστή η ερώτησή σας και αυτό πρέπει
να διαφωτιστεί.
Το ΚΕΑΟ εισπράττει τα χρήµατα καθηµερινά µέσα από τις
ρυθµίσεις των ληξιπροθέσµων. Αυτά τα χρήµατα κατευθύνονται
απευθείας στα ασφαλιστικά ταµεία. Μάλιστα, αυτό γίνεται σήµερα µε µια χρονική υστέρηση δικαιολογηµένη, υπό την έννοια
ότι δεν έχουµε ηλεκτρονικοποιήσει το σύστηµα στο βαθµό που
θέλαµε. Όµως, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η διαδικασία
επιστροφής θα γίνεται µέσα από το σύστηµα «ΔΙΑΣ», δηλαδή αυθηµερόν.
Σχετικά µε τα έσοδα που εισπράττει το ΚΕΑΟ υπάρχουν συγκεκριµένοι κωδικοί, οι οποίοι κατευθύνονται στα ασφαλιστικά ταµεία. Συγκεκριµένα, ο κωδικός 5241 κατευθύνει τα έσοδα στο
ΙΚΑ, ο κωδικός 5246 τα έσοδα στον ΟΑΕΕ και κωδικός 5229 κατευθύνει τα έσοδα στα λοιπά ταµεία, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Άρα, µε απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, τα έσοδα
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, της µεγάλης
αυτής δοµικής µεταρρύθµισης για το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας, επιστρέφουν στους συνταξιούχους και εργαζοµένους
της χώρας.
Στην τελευταία παράγραφο της ερώτησής σας, για το πόσα
λεφτά έχουν εισπραχθεί, πολύ απλά θα σας απαντήσω ότι µέχρι
πρότινος –γιατί τη Δευτέρα θα δηµοσιοποιήσω τη δεύτερη έκθεση του ΚΕΑΟ, που βγαίνει κάθε τρεις µήνες- είχαν εισπραχθεί
περίπου 271 εκατοµµύρια ευρώ.
Η δουλειά, λοιπόν, που έχει κάνει το ΚΕΑΟ είναι και σηµαντική
και ωφέλιµη για όλο το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ. Βαµβακά έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ,
µε απόλυτη προσοχή, αλλά προβληµατίζοµαι.
Λειτουργεί στο ΚΕΑΟ, όπως σε όλες τις εισπρακτικές εταιρείες, Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου, µε αρµοδιότητα –διαβάζω το απόσπασµα από τον νόµο- «τον καθορισµό
κριτηρίων για τον διαχωρισµό των οφειλών σε άµεσα εισπράξιµες και επισφαλείς, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών από
τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, το διατραπεζικό σύστηµα και από κάθε άλλη πηγή, µε σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλετών».
Μέσω της «ΔΙΑΣ Α.Ε.» φέρεται να αξιολογείται ο οφειλέτης.
Μέσω της «ΔΙΑΣ Α.Ε.» γίνονται οι αναγκαστικές εισπράξεις.
Μέσω της «ΔΙΑΣ Α.Ε.» αποδίδονται τα χρήµατα στους οργανισµούς. Κάµπτεται το τραπεζικό απόρρητο ή όχι; Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει εντολή στη «ΔΙΑΣ Α.Ε.»; Είναι η ΚΕ
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µέτοχος της «ΔΙΑΣ Α.Ε.»;
Κύριε Υπουργέ, συνεργάζεται τελικά το κράτος µε τις τράπεζες; Αν ναι, λειτουργεί το ΚΕΑΟ µε µορφή νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι µετά τη διαβίβαση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από το ΚΕΑΟ απαγορεύεται
η λήψη ανασταλτικών µέτρων; Το λέει µέσα ο νόµος. Γιατί απαγορεύεται η λήψη ανασταλτικών µέτρων; Σε λίγο θα µας πείτε
ότι αρµόδια για το θέµα θα είναι τα δικαστήρια του Λουξεµβούργου.
Από όσα µέχρι τώρα έχετε πει φαίνεται ότι οι απαντήσεις που
δίνετε αφορούν τη µάχη σας µε την τρόικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο ακόµη.
Τον εµπειρογνώµονα του ΔΝΤ Πάτρικ ντε Μένιζ θέλετε να πείσετε; Γιατί ο εν λόγω κύριος έχει απειλήσει σε έλεγχο που είχε
κάνει ότι θα πάει µε το χαρτί της συµφωνίας για το ΚΕΑΟ στον
κ. Σαµαρά. Είπε: «Έχω την υπογραφή του Πρωθυπουργού σας,
θα του ζητήσω να αναλάβει την ευθύνη». Αλήθεια, ποια ευθύνη
θα του ζητούσε να αναλάβει;
Τι είχατε εν τέλει συµφωνήσει; Θα µας πείτε; Αν το ΚΕΑΟ,
κύριε Υπουργέ, αφορά µόνο την εγχώρια κάλυψη οφειλών για τη
λειτουργία των ταµείων, πώς έχει λόγο η τρόικα σε χρήµατα και
έσοδα που δεν την αφορούν; Ή µήπως την αφορούν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μήπως θέλετε να ανασκευάσετε και να παραδεχθείτε για
πρώτη φορά στον ελληνικό λαό ότι τα εφάπαξ του, οι εισφορές
του, η υγεία του, η παιδεία του και ό,τι πληρώνει στην Κυβέρνηση
Σαµαρά εξυπηρετεί το δηµόσιο χρέος; Το ίδιο δεν κάνατε µε
τους µικροοµολογιούχους; Το ίδιο δεν κάνατε µε τα δάνεια της
Αγροτικής Τράπεζας, τα οποία συµψηφίζει σήµερα η Τράπεζα
Πειραιώς, διαχειριζόµενη την Αγροτική µέσω της ανεκκαθάριστης Τράπεζας Κύπρου, για την οποία ποτέ δεν θα µάθουµε
πόσα χάθηκαν και υπέρ τίνος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και εγώ
σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λυπάµαι που θα το πω αυτό, κυρία
Βαµβακά, αλλά σε σχέση µε την πρωτολογία σας παρεκκλίνατε.
Παρεκκλίνατε, γιατί µε αναγκάζετε τώρα να τοποθετηθώ και εγώ
µε το ίδιο ύφος και µε τον ίδιο τρόπο. Στο δηµόσιο διάλογο και
κυρίως στον κοινοβουλευτικό διάλογο, όταν συζητούµε για ζητήµατα που έχουν µέσα οικονοµικά στοιχεία, πρέπει να υπάρχουν δύο πράγµατα: σοβαρότητα και ενηµέρωση. Νοµίζω ότι
από την τοποθέτησή σας απουσιάζουν και τα δύο.
Αν προσχωρήσω στο δικό σας σκεπτικό, τότε θα πρέπει να
κάνω και εγώ µία ερώτηση, που δεν δικαιούµαι ως Υπουργός,
αλλά αξίζει να την κάνω: Η δαπάνη που προτείνετε µέσα από το
πρόγραµµά σας είναι 13 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέσα από αυξήσεις συντάξεων, µισθών και όλο το πλαίσιο του κοινωνικού προϋπολογισµού. Αξίζει και θα έχει ενδιαφέρον, κάποια στιγµή να
απαντήσετε πού θα τα βρείτε αυτά τα λεφτά.
Εµείς, κυρία Βαµβακά, ως Κυβέρνηση κάναµε δοµικές αλλαγές, στηρίξαµε το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας. Η δοµική
αλλαγή που λέγεται ΚΕΑΟ, µε αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια, στηρίζει µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο εδώ και ένα διάστηµα το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Το ΚΕΑΟ θα ενισχυθεί. Σας περιέγραψα πριν το διαφανή
τρόπο µε τον οποίο εισπράττονται τα χρήµατα, κάτι που δεν
υπήρχε στο παρελθόν όχι µόνο ως διαφάνεια, αλλά και ως πλαίσιο είσπραξης για να στηρίξουµε τις συντάξεις. Τελειώσαµε και
µε αυτό.
Πλέον η χώρα έχει έναν καθαρό εισπρακτικό µηχανισµό και
αποτελεσµατικό. Σας απέδειξα ότι τα λεφτά επιστρέφουν στους
συνταξιούχους και τους εργαζοµένους της χώρας και θωρακίζουν το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Γι’ αυτό µπορέσαµε
και δώσαµε –αν διαβάσατε την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουρ-
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γείου Εργασίας- τις συντάξεις πριν από τα Χριστούγεννα για
όλους τους Έλληνες φέτος. Αυτό γίνεται για δεύτερη συνεχόµενη φορά και αξίζει να µάθει το ελληνικό Κοινοβούλιο ότι το παράδοξο δεν είναι ότι τις δίνουµε πριν από τα Χριστούγεννα, είναι
ότι δίνονται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά χωρίς να πάρουµε
προκαταβολή από τον επόµενο χρόνο. Αυτό δείχνει ότι το ασφαλιστικό σύστηµα πατάει σε γερές βάσεις.
Το ΚΕΑΟ λοιπόν –το ξεκαθαρίζω άλλη µια φορά- είναι δοµική
αλλαγή, µεταρρύθµιση που έπιασε τόπο. Θα µετεξελιχθεί στον
κεντρικό εισπρακτικό φορέα των ασφαλιστικών ταµείων. Πάει
καλά και το 2017 θα µετεξελιχθεί µέσα στο Υπουργείο Οικονοµικών για να καταργήσουµε ανθρωποώρες, χαµένες ώρες και να
κάνουµε και άλλο ένα επιπλέον νοικοκύρεµα που χρειαζόταν ο
τόπος µας εδώ και χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και εµείς
ευχαριστούµε.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρία
Βαµβακά, δεν έχετε τον λόγο. Δεν τον δικαιούστε αυτήν τη
στιγµή.
Η δεύτερη µε αριθµό 293/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόλυση
εκλεγµένου εκπροσώπου εργαζοµένων και τη µη εφαρµογή της
εργατικής νοµοθεσίας, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 296/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Δηµητρίου (Μίµη) Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για το µέγεθος, τη δοµή και τη λειτουργία τού υπό συζήτηση νέου Ευρωπαϊκού Ταµείου, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης
θα καταθέσει τον κρατικό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2015.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβε-

λης.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιµή να
καταθέσω στο Σώµα τον κρατικό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2015, τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2015,
καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς ορισµένων
ειδικών ταµείων, λογαριασµών και ανεξάρτητων αρχών του οικονοµικού έτους 2015.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να οριστούν οι ηµεροµηνίες για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και στην Ολοµέλεια του Σώµατος.
Καταθέτω, επίσης, τις εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και
τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4270/2014.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής µε τη µορφή stick
(ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον γενικό προϋπολογισµό του
κράτους για το οικονοµικό έτος 2015 και τους προϋπολογισµούς
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους
2015)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω ότι η
συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών θα ξεκινήσει στις 25 Νοεµβρίου 2014, για
τέσσερις συνεδριάσεις, µετά από συνεννόηση µε το Προεδρείο
της επιτροπής. Η συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3 Δεκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε το άρθρο
123, παράγραφος 1, του Κανονισµού της Βουλής και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Δεκεµβρίου 2014 τα µεσάνυχτα µε ονοµαστική ψηφοφορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 12.05’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 24 Νοεµβρίου 2014 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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