ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’
Κυριακή 8 Μαΐου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9563
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη του
Συλλόγου Φυσιολατρών Ορειβατών Πειραιώς "Ο Όλυµπος", σελ.
9475
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9463, 9464, 9465, 9466,
9468, 9469, 9471, 9472, 9473, 9475, 9483, 9484, 9485, 9487,
9488, 9492, 9493, 9494, 9496, 9499, 9503, 9505, 9508, 9512,
9513, 9514, 9516, 9518, 9519, 9520, 9521, 9526, 9527, 9528,
9530, 9531, 9537, 9540, 9541, 9543, 9544, 9550, 9552, 9553,
9555, 9556, 9557
4. Αναφορά στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο της
Βουλής, σελ. 9469, 9470, 9507
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 9494, 9512, 9519, 9520, 9540
6. Αναφορά στην 5η Μαΐου Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας,
σελ. 9466,9494, 9495, 9497, 9989,9527, 9528
7. Αναφορά στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς, σελ.
9466, 9489, 9494, 9495, 9497, 9527
8. Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο αποφάσισε οµόφωνα, µε
βάση το άρθρο 77 του Κανονισµού της Βουλής που αφορά πειθαρχικά µέτρα για παράβαση του Κανονισµού ή για ανάρµοστη
συµπεριφορά και στη βάση του άρθρου 81 του Κανονισµού της
Βουλής, τον προσωρινό αποκλεισµό του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού από τις συνεδριάσεις,
µε τη δυνατότητα περαιτέρω αποκλεισµού από τις συνεδριάσεις
της Βουλής έως και δεκαπέντε ηµέρες, σελ. 9520
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών
και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», σελ.
9463 – 9557, 9602
2. Αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
α) επί της αρχής από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, σελ.
9557 - 9560
β) επί της αρχής, επί των άρθρων 4, 7, 16, 22, 39, 40, 95, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16 από
Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, σελ. 9560 9563
γ) επί της αρχής από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, του Ποταµιού, καθώς και από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, σελ. 9563 - 9565
δ) επί της αρχής, επί των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84,
92, 94, 96, 97, 98 και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 421 και ειδικό 16 από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, σελ. 9565 - 9567
3. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94, 95, 96, 97, 98 και 113 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σελ.9567 - 9601
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας, σελ.
9567 - 9574

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,

σελ. 9523 - 9555

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,

σελ. 9476 - 9495
σελ. 9463 - 9476
σελ. 9495 - 9509
σελ. 9555 - 9664
σελ. 9509 - 9523

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 9473
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 9496
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 9540
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 9483, 9485, 9487, 9488,
9492, 9493, 9494
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 9541
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9526, 9527, 9528, 9530,
9540, 9543, 9544, 9550,
9552, 9553, 9554, 9555
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 9464, 9483, 9508, 9537
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9526, 9527
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 9463, 9464, 9465, 9466,
9468, 9469, 9471, 9472,
9473, 9475
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9483
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 9483
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. ,
σελ. 9493, 9520
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 9464, 9554
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 9495, 9496, 9499, 9501,
9503, 9505
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 9557
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 9464
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 9514
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
σελ. 9520
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 9512, 9513, 9514, 9516,
9518, 9519, 9520, 9521
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 9530, 9531
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9540, 9555, 9557
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 9505, 9520
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 9516
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9503, 9505, 9518
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 9464, 9505
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 9550, 9556
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
σελ. 9468, 9469, 9483, 9496,
9512
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 9464, 9520
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 9492, 9520
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 9483, 9484, 9487, 9488
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 9499
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 9518
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 9494
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 9505
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 9464, 9469
ΨΑΡΙΑΝΟΣ Γ. ,
σελ. 9540

Β. Επί της αναφοράς στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο της Βουλής:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9470
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 9507
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 9470
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 9507
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 9469, 9470
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 9540
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 9540
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9512
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 9494
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 9519
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 9519, 9520
Δ. Επί της αναφοράς στην 5η Μαΐου Παγκόσµια Ηµέρα της
Μητέρας:
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 9497
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 9494, 9495
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 9489
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 9528
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 9466
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 9527
Ε. Επί της αναφοράς στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς:
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 9467
ΜΑΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 9472
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 9486
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 9466
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 9518, 9521
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 9470, 9471, 9483
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 9506, 9507
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 9497
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 9515
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 9503, 9504
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 9471, 9475, 9540, 9541
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 9464, 9473, 9475, 9477,
9483, 9493, 9507, 9508,
9518, 9551
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 9494, 9495, 9496
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 9507
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 9527
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Ε. ,
σελ. 9513, 9514
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 9518
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 9488, 9489
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 9537
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 9538, 9539, 9542, 9543
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 9540, 9541, 9542, 9543,
9544
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 9489, 9490
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9483
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 9475, 9476, 9477, 9483,
9513, 9528, 9555, 9556,
9557
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 9477, 9531, 9556
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
σελ. 9501, 9503
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 9516, 9517, 9518
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 9523, 9524, 9526
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 9465
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 9463, 9464
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 9528, 9529, 9530
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 9512, 9513, 9542, 9557
ΜΑΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 9472

ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. ,
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν. ,
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ε. ,
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ Κ. ,
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. ,
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,

σελ. 9477, 9504, 9505, 9506
σελ. 9484
σελ. 9497
σελ. 9510
σελ. 9532, 9533, 9534, 9535,
9536, 9545, 9549, 9550,
9551
σελ. 9552, 9554
σελ. 9507, 9520
σελ. 9514, 9515
σελ. 9473, 9493
σελ. 9509, 9510
σελ. 9465
σελ. 9472, 9475, 9476, 9477,
9493, 9496, 9523
σελ. 9499, 9500
σελ. 9484, 9485
σελ. 9554
σελ. 9491, 9492, 9493, 9519
σελ. 9486, 9487, 9488, 9537
σελ. 9468, 9469, 9487
σελ. 9490
σελ. 9492, 9493, 9494, 9520
σελ. 9466, 9506
σελ. 9485
σελ. 9508
σελ. 9498, 9499
σελ. 9501
σελ. 9544, 9545, 9550, 9551
σελ. 9510, 9512
σελ. 9500
σελ. 9476, 9527, 9528

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9544
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 9483, 9542
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 9553, 9554
ΓΑΚΗΣ Δ.
σελ. 9498
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 9477
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 9492
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
σελ. 9520
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 9506, 9507
ΘΕΩΝΑΣ Ι. ,
σελ. 9484, 9506
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 9517, 9552
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. ,
σελ. 9493, 9503
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 9512, 9516
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 9512, 9543
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 9530
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
σελ. 9520
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 9493, 9494
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ,
σελ. 9541
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 9503, 9518
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 9499
ΜΠΓΙΑΛΑΣ Χ. ,
σελ. 9475
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 9557
ΠΑΝΤΖΑΣ Γ. ,
σελ. 9529
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 9507, 9509
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ Χ. ,
σελ. 9528, 9532
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 9530
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 9469
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 9517
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 9498
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 9526, 9543

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’
Κυριακή 8 Μαΐου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαΐου 2016, ηµέρα Κυριακή και ώρα
10.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Θα ξεκινήσουµε µε την εξής σειρά οµιλητών: Με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, τον κ. Κρεµαστινό, τον κ. Νικολόπουλο, ο οποίος
ζήτησε από χθες να µιλήσει σήµερα, αλλά δεν τον βλέπω. Ελπίζω
ότι θα έρθει. Μετά θα µιλήσουν δύο ακόµη συνάδελφοι, η κ.
Σκούφα και ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
Μετά τους πέντε συναδέλφους θα δώσω τον λόγο στον κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ήταν να µιλήσει από χθες.
Μετά τον κύριο Υπουργό υπάρχουν τέσσερις Κοινοβουλευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν µιλήσει. Θα µιλήσουν όταν ζητήσουν τον
λόγο, µε την σειρά που θα τον ζητήσουν και θα µπουν ενδιάµεσα
από τους συναδέλφους. Ο κ. Μαντάς έχει ζητήσει να µιλήσει τελευταίος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Θα ήθελα να κάνω µόνο µια παράκληση, να τηρούµε όσο µπορούµε τους χρόνους, ώστε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Η συµφωνία είναι για πέντε λεπτά. Θα
υπάρξει µία ανοχή για κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω, αλλά
παρακαλώ να τηρείτε τον χρόνο για να µην ερχόµαστε σε δύσκολη θέση.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εντολή της ελπίδας για την
Ελλάδα του 2030, για την Ελλάδα της Αριστεράς, διαψεύστηκε
σε λιγότερο από έναν χρόνο σε όλους τους τοµείς: στον οικονοµικό τοµέα, στα θέµατα ηθικής, δικαιοσύνης και διαφάνειας. Με
το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ γράφει τον
πολιτικό της επίλογο µε την κοινωνία.
Για θυµηθείτε, όµως. Τι λέγατε; Τι είχατε υποσχεθεί; Πόσα ψέµατα είπατε; Είχατε πει για κατάργηση του µνηµονίου µε ένα

άρθρο. Τι έγινε, όµως, πραγµατικά; Προκαλέσατε µέσα από τις
καθυστερήσεις και τις ιδεοληψίες σας το τρίτο µνηµόνιο κι έχετε
«κάβα» το τέταρτο.
Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Κόκκινη γραµµή δική σας και
του κ. Τσακαλώτου το αφορολόγητο στις 9.100 ευρώ. Θα θυµάστε ότι ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι αν το αφορολόγητο πέσει κάτω
από 9.100 ευρώ θα παραιτηθεί και θα έρθει στη Βουλή να το καταψηφίσει. Και µε τροπολογία της νύχτας το πήγατε στις 8.600!
Σας θυµίζω ότι ο λογαριασµός είναι 1,8 όσο η αγαπηµένη σας
έκφραση «το χαράτσι της ΔΕΗ». Αυτό είναι το χαράτσι της Αριστεράς!
Λέγατε, καµµία µείωση στις συντάξεις, επιστροφή της δέκατης
τρίτης σύνταξης. Εφάπαξ: µείον 20% τώρα. ΕΚΑΣ: µειώσεις για
τριακόσιες σαράντα χιλιάδες. Και σήµερα ψηφίζετε µειώσεις 2,5
δισεκατοµµύρια. Οι µειώσεις είναι 10% έως 30% στις κύριες συντάξεις για τους νέους και σε δυο χρόνια για όλους. Στις επικουρικές 6% για το 2015 και 20% το 2016. Θα υπάρξει µείωση του
µερίσµατος σε τριακόσιους σαράντα χιλιάδες συνταξιούχους.
Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, η αύξησή τους θα
φέρει έναν νέο φαύλο κύκλο ανεργίας. Όσον αφορά αγρότες,
δικηγόρους, µηχανικούς, γιατρούς, η αύξηση είναι από 25% έως
37%.
Ένα παράδειγµα θα σας πω. Ένας δικηγόρος µε πέντε χρόνια
δικηγορία και ακαθάριστο εισόδηµα 20.000 ευρώ, σήµερα πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές 4.096 ευρώ και φόρο 3.498 ευρώ.
Με τον νόµο ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές
7.590 ευρώ και 2.730 ευρώ φόρο.
Και βέβαια κι εσείς κι εµείς µπορούµε να λέµε τις δικές µας
εκτιµήσεις, αλλά όταν φτάσει ο λογαριασµός θα µάθουν όλοι την
αλήθεια.
Ψηφίζετε αύξηση της φορολογίας από το 26% στο 29% στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια τον ΦΠΑ που βρήκατε στο
13% τον φτάσατε στο 24%.
Πρόκειται για µια τιµωρητική στάση απέναντι στην Ελλάδα που
παράγει, απέναντι στο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας που αποτελεί το κοινωνικό κέντρο, που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, για να είµαι δίκαιος, το νοµοσχέδιο επιβάλλει τη λογική του συµβούλου στρατηγικής του
Πρωθυπουργού και µάλλον όλης της Κυβέρνησης: «η καριέρα
είναι χολέρα». Όποιος αγωνίζεται για να βελτιώσει τη ζωή του
και να κερδίσει νόµιµα µέσα από την εργασία του, δεν έχει θέση
στη χώρα. Δίνετε αριστερό άλλοθι στην εισφοροδιαφυγή, στη
φοροδιαφυγή, στην αδήλωτη εργασία.
Αν όµως, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, όλα πάνε
καλά, γιατί δεν κάνετε µία µεγάλη συγκέντρωση -όπως παλιά ο
κ. Κατρούγκαλος και ο κ. Τσακαλώτος- στην πλατεία Συντάγµα-
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τος για να ενηµερώσετε τους πολίτες για τις ευεργετικές δράσεις του νοµοσχεδίου; Περιµένω σήµερα η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ να βγει έξω και να ενωθεί µε τον κόσµο που
διαµαρτύρεται. Να πάτε να φτιάξετε µία συγκέντρωση στα µικρά
καφενεία, στα χωριά κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους, για να
τους ενηµερώσετε ότι κι αυτά τα ζωντανά κύτταρα θα κλείσουν:
καφενεία, παντοπωλεία, ταβέρνες. Μια ακόµα παρέµβαση στην
ολιγαρχία!
Δεν είναι όµως µόνο τα οικονοµικά ζητήµατα. Ας πάµε στα ζητήµατα διαφθοράς. Προκαλέσατε µια συζήτηση πριν λίγες µέρες
για τη διαφθορά και τη διαφάνεια και είπε ο Πρωθυπουργός ότι
υπάρχουν δεκατρείς ρυθµίσεις οι οποίες δηµιουργούν αδιαφάνεια. Γιατί δεν τις καταργήσατε µε έναν νόµο, µε ένα άρθρο;
Γιατί;
Μιλούσατε για το τρίγωνο πολιτικοί-µέσα µαζικής ενηµέρωσης
και τράπεζες. Σε µερικά είχατε δίκιο. Όταν ανακοίνωσαν οι τράπεζες πού έδιναν διαφήµιση, πριν λίγες ηµέρες, και µάλιστα
εντός του 2015, που ο κ. Δραγασάκης ήταν υπεύθυνος για τις
τράπεζες, γιατί την πλειοψηφία των µετοχών την είχε το κράτος,
η «ΑΥΓΗ», το κοµµατικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπάρκα, τι
είναι αυτό το πράγµα;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι
αυτά τα πράγµατα;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Γήπεδο
είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, δεν
απευθύνθηκε σε εσάς. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος νοµιµοποιείται
να αντιδράσει και εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κι εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, περιφρουρώντας τη διαδικασία. Τα ίδια θα έλεγα και εάν
θιγόµενος ήταν ο κ. Μπάρκας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά δεν απευθύνθηκε σ’ εσάς.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Μπάρκας ήταν
υπάλληλος της «ΑΥΓΗΣ». Καταλαβαίνω την αντίδρασή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μπάρκας εξήλθε
της Αιθούσης. Συνεχίστε και κλείστε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η «ΑΥΓΗ» πήρε 550.000
ευρώ διαφήµιση. Αποφασίσατε, συνάδελφοι, να χτυπήσετε τη
διαπλοκή από µέσα, να κάνετε ό,τι το παλιό πολιτικό σύστηµα;
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διχάσατε την κοινωνία
µε τη λογική σας «εµείς ή αυτοί», «στις 20 Σεπτέµβρη τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, όµως πρέπει να κλείσετε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω µε δύο κουβέντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκθρέψατε τον πολιτικό γενιτσαρισµό. Βουλευτές που καταψήφισαν µέτρα ελαφρύτερα βρήκαν σ’ εσάς νέα κοµµατική στέγη για να στηρίξουν πολύ χειρότερα, µε αντάλλαγµα µια κυβερνητική, βουλευτική ή κρατική θέση.
Η χώρα, η Ελλάδα του 2030 που οραµατίζεται η προοδευτική
παράταξη, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, είναι µία χώρα µε νέες
θέσεις εργασίας. Στηρίζοντας την Ελλάδα της παραγωγής, είµαστε εδώ για να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, για το επόµενο
βήµα για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους απ’ όλα τα κόµµατα, τουλάχιστον
τους πρώτους δεκαπέντε, που έχουν το πλεονέκτηµα ότι σίγουρα µέχρι το µεσηµέρι θα έχουν ανέλθει στο Βήµα, να µην κάνουν κατάχρηση του χρόνου, διότι αυτό είναι εις βάρος των
υπολοίπων συναδέλφων. Ήδη έχουν µιλήσει αρκετοί. Εάν τηρήσουµε τους χρόνους, µπορεί και να εξαντληθεί όλος ο κατάλογος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να µη γυρίζετε και να µε κοιτάτε όταν χτυπάει το κουδούνι ζητώντας παραπάνω χρόνο. Με
φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν το κάνω όµως για τον οµιλούντα.
Το κάνω για όλους τους υπόλοιπους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπάρκα, τι θέλετε; Για ποιο θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη και από εσάς και από τον προηγούµενο οµιλητή
και από το Σώµα, από τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, για
την προηγούµενη έκρηξή µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν θέλουµε τη συγγνώµη σου!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε δηµοκρατικό
τόξο εσείς. Φασίστες!
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, καθίστε κάτω!
Κύριε Κουκούτση, καθίστε κάτω!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι να καθίσω κάτω; Να
αφήσω τους φασίστες;
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό. Μία
ωραία στιγµή του Κοινοβουλίου…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιβάλετε τον Κώδικα Δεοντολογίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιώταρε,
ηρεµήστε.
Μία ωραία στιγµή του Κοινοβουλίου, όπου ένας συνάδελφος
παίρνει τον λόγο και λέει «έκανα λάθος και ανακαλώ», το κάναµε
να µην πω τι. Αντί να τον ακούσουµε -και ήταν µια ωραία στιγµή
του Κοινοβουλίου αυτή και πρέπει να γίνεται απ’ όλους µας, αν
συµβαίνει αυτό- το κάναµε Τέξας εδώ! Ηρεµήστε, λοιπόν!
Κύριε Μπάρκα, συνεχίστε, παρακαλώ, και κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ανακαλέσω και από τα Πρακτικά θέλω να διαγραφούν αυτά που ακούστηκαν. Ανακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Σας τιµάει
αυτό.
Να σβηστούν από τα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε
Βρούτση, εσείς τώρα;
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Η παρέµβασή µου είναι νοµίζω ιδιαίτερα σηµαντική και θα βοηθήσει στη διεξαγωγή της συζήτησης.
Η τροπολογία 421/16 που κατέθεσε χθες η Κυβέρνηση εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών εγείρει δύο πολύ σοβαρά ζητήµατα που τίθενται προς την Κυβέρνηση. Τα θέτω εγώ αυτήν τη
στιγµή, για να διευκρινιστούν ορισµένα πράγµατα.
Πρώτον, το αφορολόγητο των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη µπαίνετε επί της
ουσίας. Λέτε για την τελευταία τροπολογία. Το αίτηµά σας ποιο
είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με τον τρόπο που έχει γραφτεί –και
θέλουµε απάντηση από την Κυβέρνηση- δείχνει ότι πάνω από τα
20.000 ευρώ δεν υπάρχει αφορολόγητο. Καταργείται το αφορολόγητο πάνω από τα 20.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Θέλετε διευκρίνιση ή αλλαγή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
Και το δεύτερο που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής,
παρόντος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας. Με τον τρόπο που έχει διατυπωθεί το
θέµα για τους αγρότες, που θεωρούνται εισόδηµα από αγροτικές επιχειρήσεις και οι επιδοτήσεις, σηµατοδοτεί πλέον ευθέως
ότι το 27,2% των εισφορών θα πάει και στις επιδοτήσεις. Ο κ. Πετρόπουλος αυτό το είχε διαψεύσει πλήρως σε τηλεοπτικό πάνελ
που είχα µαζί του, πριν δύο µήνες. Αυτό από µόνο του δεν θέλει
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διευκρίνιση. Θέλει τροπολογία –το διευκρινίζω- για να αρθεί στο
421, που είναι για τους αγρότες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, εντάξει. Κατεγράφησαν, είπατε τις θέσεις σας. Ακούστε, όµως, τι θα σας πω.
Δεν έχετε απεριόριστο χρόνο οι Κοινοβουλευτικοί για να παρεµβαίνετε. Ειδικά όσοι δεν έχετε µιλήσει µπορείτε να βάλετε ό,τι
θέµατα υπάρχουν όταν θα έρθετε στο Βήµα για να κάνετε την
κανονική σας οµιλία.
Για το πρώτο θέµα πιστεύω ότι ο κ. Πετρόπουλος, ο οποίος
µετά από λίγο θα ανέβει στο Βήµα, θα σας απαντήσει. Εδώ είναι
και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που και εκείνος θα σας
δώσει την απάντησή του, γιατί θα µιλήσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Κρεµαστινός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα
προσπαθήσω να µιλήσω καθαρά όπως εγώ βλέπω τα πράγµατα.
Πρώτον, κατά τη γνώµη µου, χάθηκε µια µεγάλη ευκαιρία αµέσως µετά τις εκλογές. Ποια ήταν αυτή; Ο Πρωθυπουργός θα
µπορούσε να συγκροτήσει κυβέρνηση, µετά την πρόταση που
είχε κάνει και ο κ. Μεϊµαράκης, όλων των κοµµάτων που πιστεύουν ότι η χώρα πρέπει να µείνει στην Ευρωζώνη και στο
ευρώ και αυτή η κυβέρνηση θα ήταν πάρα πολύ δυνατή και θα
είχε πάρα πολύ δυνατό εσωτερικό και εξωτερικό λόγο.
Θα σας εξηγήσω το γιατί. Για πρώτη φορά το ΔΝΤ ζητάει από
χώρα να νοµοθετήσει εκ των προτέρων για την περίπτωση που
συµβεί κάτι –που αυτό πιστεύει ότι θα συµβεί- και να είναι δεσµευµένη η χώρα.
Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι φίλοι µας –γιατί και εµείς είµαστε Ευρωπαίοι- δεν λένε όχι. Λένε να υπάρχει ένας αυτόµατος µηχανισµός ο οποίος να κάνει το περίφηµο «cut», να υπάρχει ο
«κόφτης» που λένε. Τι λένε, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι; Δεν λένε µην
κάνετε τίποτα, όπως µέχρι τώρα γινόταν. Λένε κάτι καλύτερο µεν
και πάνω σε αυτό γίνεται η συζήτηση και η διαφωνία.
Γιατί, όµως, δεν µας εµπιστεύονται; Γιατί αλλάζουµε συνέχεια
πρόσωπα. Κόµµατα –και δεν µιλώ µόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ που τώρα
είναι σε αυτήν την κατηγορία, µιλώ και για τη Νέα Δηµοκρατίαπου καταψήφιζαν τα µνηµόνια ή το µνηµόνιο, νοµίζοντας ότι δεν
είναι υποχρεωτικά, µετά τους βλέπουν να τα ακολουθούν, να τα
ψηφίζουν όλοι. Γιατί να µας εµπιστευτούν;
Θέλουν, λοιπόν, να µας βάλουν σε µία τάξη. Να µας βάλουν.
Εάν, όµως, είχαµε µία κυβέρνηση τέτοιας µορφής, δεν θα ήταν
πιο δυνατή αυτή η Κυβέρνηση για να πει ένα µεγάλο όχι και να
διατηρήσει την αξιοπρέπεια της χώρας;
Επίσης, αυτό που έχω να πω αφορά τη βιωσιµότητα του παρόντος νοµοσχεδίου του κ. Κατρούγκαλου. Η βιωσιµότητά του –
όπως ξέρετε- όπως και του προηγούµενου, που αναγκάστηκε να
τροποποιηθεί, εξαρτάται από το εάν υπάρξει ανάπτυξη και επενδύσεις.
Ερωτώ πάλι: Έχει η Κυβέρνηση την αξιοπιστία ώστε να έρθουν
οι επενδυτές και να φέρουν τώρα τα λεφτά τους; Πιστεύετε ότι
εάν ήταν µια ευρύτερη κυβέρνηση, δεν θα ήταν µεγαλύτερη η
αξιοπιστία της;
Δεύτερο ερώτηµα: Πιστεύετε ότι εάν αρθούν τα capital controls όλος ο κόσµος από την εποµένη θα ξαναφέρει τα χρήµατά
του -που τα έχει στο σπίτι του ή τα έχει στο εξωτερικό ή οπουδήποτε- στις τράπεζες;
Εάν ήταν µια κυβέρνηση όλων των κοµµάτων αυτό το πράγµα
δεν θα ήταν πιο λογικό να συµβεί;
Εάν δεν συµβούν αυτά τα πράγµατα τότε πώς θα ισχύσει και
θα ευηµερήσει το νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου; Εάν δεν πέσει, δηλαδή, η ανεργία, για να υπάρχουν εισφορές από τους εργαζόµενους και τους εργοδότες, πώς θα πάει καλά το νοµοσχέδιο; Και
θα πάµε σε άλλο χειρότερο νοµοσχέδιο και ποιος θα έχει την ευθύνη;
Γιατί εδώ µέσα επικρατεί συνέχεια το εµείς και το εσείς, αλλά
δεν επικρατεί το εµείς, δηλαδή όλοι οι Έλληνες. Εµείς είµαστε
όλοι, δεν υπάρχει το εµείς και το εσείς.
Αυτά είναι λοιπόν τα µεγάλα ερωτήµατα, αν θέλετε, που απασχολούν τον µέσο Έλληνα πολίτη και πρέπει να τα απαντήσει η
Βουλή, πρέπει να τα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Διότι αυτά
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απασχολούν σήµερα τον Έλληνα πολίτη. Δεν τον απασχολεί
πόσα λάθη έκανε το ένα κόµµα και πόσα κάνει τώρα το άλλο. Τον
απασχολεί και αυτό, αλλά τον απασχολεί δευτερευόντως. Ο Έλληνας τι θέλει; Θέλει τα παιδιά του να γυρίσουν από το εξωτερικό, που έχουν φύγει. Πώς θα γυρίσουν τα παιδιά του άµα δεν
υπάρχει ανάπτυξη;
Με όλα αυτά, λοιπόν, τα ερωτηµατικά και µέσα στο πεντάλεπτο που µας δίνει ο χρόνος της Βουλής -δεν µπορώ να επεκταθώ, δυστυχώς, παραπάνω- προσέρχοµαι σήµερα στη Βουλή
και λέω ότι πρέπει να κάνουν όλοι µια υπέρβαση.
Διότι και αυτό που λέει η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση
φυσικά δεν το υιοθετώ, διότι το είχε πει και µε άλλον Αρχηγό. Το
θυµόσαστε, επί κυβερνήσεως Παπαδήµου, που ανετράπη και
µετά πήγαµε σε αλλεπάλληλες εκλογές. Και τι έγινε; Λύθηκε το
πρόβληµα; Τώρα πάλι ζητάει το ίδιο πράγµα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Χάθηκε, λοιπόν, η ευκαιρία εκείνη.
Μήπως, όµως, είναι καιρός να προβληµατιστούµε σήµερα, για
να µην χαθεί ολόκληρη η ιστορία που λέγεται Ελλάδα; Διότι εγώ
–δεν ξέρω εσείς- πραγµατικά ανησυχώ. Και ανησυχώ γιατί δεν
ξέρω τι τέξεται η επιούσα και δεν ξέρω τι συµφέροντα υπάρχουν
τα οποία βρίσκονται ακόµα και στις όµορες, γειτονικές µας
χώρες. Γιατί όλοι µάς παρακολουθούν και βλέπουν µία χώρα επί
έξι χρόνια να µην µπορεί να κάνει ό,τι έκαναν οι αδελφοί µας οι
Κύπριοι, δηλαδή όλα τα κόµµατα –επαναλαµβάνω- του λεγόµενου ευρωπαϊκού τόξου. Γιατί αν ένα κόµµα δεν πιστεύει, δεν πιστεύει. Όµως αυτοί που πιστεύουν, τουλάχιστον, είναι δυνατό να
διαφωνούν και να υβρίζονται µέσα στην Αίθουσα και να µην κάνουν ό,τι έκανε και η Κύπρος; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Νικολόπουλο και µετά έπονται δύο συνάδελφοι, η κυρία Σκούφα και ο κ. Κουκούτσης. Μετά,
τον λόγο θα πάρει ο κ. Πετρόπουλος.
Πριν τον κ. Πετρόπουλο, εάν θα θέλατε τον λόγο, κ. Αποστόλου, για τρία λεπτά, να δώσετε απάντηση στο θέµα που έθεσε ο
κ. Βρούτσης, για να έχει ξεκαθαριστεί και να µην το επαναφέρει
άλλος συνάδελφος, θα σας δώσω και εσάς τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για
την κατανόησή σας. Είναι Κυριακή σήµερα και κάποιοι εξακολουθούµε να εκκλησιαζόµαστε.
Χριστός Ανέστη! Εύχοµαι σύντοµα να γιορτάσουµε και την
ανάσταση της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινό τόπο πως το νοµοσχέδιο που καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε επιφέρει καίριο χτύπηµα στη δηµόσια κοινωνική
ασφάλιση, καταργώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ενώ επίσης νοµιµοποιεί και µονιµοποιεί τις δεκατρείς περικοπές των
προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων.
Το ασφαλιστικό πάει χέρι-χέρι µε τη φτωχοποίηση όλης της
κοινωνίας και αυτό σηµαίνει πως έχει επίπτωση στους εργαζόµενους, στους αγρότες, στους συνταξιούχους, στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, αλλά έχει επίπτωση και στην οικονοµία και σε αυτήν την ίδια τη χώρα. Είναι,
όµως, ταυτόχρονα και ένα µίνι φορολογικό που, ενώ δεν καταργεί όλα όσα έπρεπε και είχαµε δεσµευτεί, φέρνει τη φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης. Σε επιστήµονες και ελεύθερους επαγγελµατίες θεσπίζεται ειδικός φόρος µε την τροµακτική αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών, που θα οδηγήσουν σε νέα λουκέτα,
νέες απώλειες θέσεων εργασίας και βαθύτερη ύφεση.
Δραµατικές αλλαγές φέρνει και για τους µελλοντικούς συνταξιούχους, που, ενώ θα πληρώνουν υψηλότερες εισφορές, θα
παίρνουν µικρότερες συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού είναι αυτονόητα κοινωνικά άδικος, αλλά και οικονοµικά αναποτελεσµατικός. Θα αυξήσει τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, τη
«µαύρη» και αδήλωτη εργασία, µε άµεση συνέπεια να µειωθούν
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και τα φορολογικά έσοδα, καθώς και τα έσοδα των ασφαλιστικών
ταµείων.
Ο κ. Κατρούγκαλος ή ο κ. Πετρόπουλος, βεβαίως, δεν είναι οι
µόνοι που θα έπρεπε κανείς να ψέγει, αλλά και οι προκάτοχοί
τους, οι οποίοι καµµία αυτοκριτική δεν ήταν διατεθειµένοι να κάνουν, αφού τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως όλοι γνωρίζουν, είχαν
χάσει την πραγµατική τους υπόσταση πολύ καιρό πριν από την
κρίση, πριν ακόµα και από αυτά τα µνηµόνια. Γι’ αυτό και όλοι
γνωρίζουν πως η κριτική που ασκείται σήµερα από τους προηγούµενους είναι υποκριτική.
Εµείς µέχρι και αυτή την ώρα προσπαθούµε να αποτρέψουµε
την επανάληψη των καταστροφικών λαθών του παρελθόντος,
ακούγοντας τη φωνή της κοινωνίας, αλλά και υπηρετώντας τις
ανάγκες της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδας λέει ναι στο νοικοκύρεµα των συντάξεων, αλλά όχι
σε συντάξεις-επιδόµατα. Λέει ναι σε µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση που θα εξορθολογίσει το σύστηµα, αλλά όχι που θα κατεδαφίζει κοινωνικά δικαιώµατα.
Μπορεί οι δανειστές και οι αλληλέγγυοί τους -Μητσοτάκης,
Γενηµατά, Θεοδωράκης και λοιποί- να µη νοιάζονται εάν στη σηµερινή µνηµονιακή Ελλάδα, µε την ανεργία µόνιµα καρφωµένη
πάνω από το 25%, η σύνταξη είναι σπάνια πλέον το εισόδηµα
ενός ηλικιωµένου ζευγαριού, αλλά αποτελεί την οικονοµική βάση
για δυο ή και περισσότερες οικογένειες και για τούτο να προτείνουν τη βίαιη, λέει, αναπροσαρµογή τους.
Εµείς, όµως, δεν κλείνουµε τα µάτια ούτε τα αυτιά µας. Μένουµε σταθεροί σε όσα λέγαµε και σε όσα έλεγαν και εκείνοι,
όταν ήταν αντιµνηµονιακοί, και ο Σαµαράς και ο Τσίπρας, τότε
που ήµασταν όλοι µαζί. Προτείνουµε, λοιπόν, ένα στέρεο, βιώσιµο και κοινωνικά αποδεκτό ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο θα
στηρίζεται στην αρχή της ισότητας των ασφαλισµένων, στην αναλογικότητα ασφαλισµένων και συνταξιούχων και στην αλληλεγγύη των γενεών, αρχές που όµως δεν εφαρµόζονται µε το παρόν
νοµοσχέδιο.
Πρέπει ασφαλώς οι χαµηλοσυνταξιούχοι να προστατεύονται.
Όµως η ανάπτυξη της χώρας δεν θα έρθει µε τη βοήθεια που θα
δώσουν ο παππούς και η γιαγιά στα παιδιά και στα εγγόνια τους.
Γι’ αυτό και η µεταρρύθµιση πρέπει να αποτελεί τµήµα µιας αναπτυξιακής στρατηγικής, µε στόχο την αύξηση της απασχόλησης,
τη µείωση της εισφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, µε κριτήριο το βιοτικό επίπεδο της παρούσας και της µελλοντικής γενιάς.
Δυστυχώς, όµως, αυτό εξυπηρετεί µόνο τον δηµοσιονοµικό
στόχο που έχουν θέσει οι ξένοι δανειστές. Αυτή τη σκληρή πραγµατικότητα η Κυβέρνηση έλεγε πως θα την αντιµετώπιζε διαφορετικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας την οµιλία
µου, θέλω να µιλήσω και ως γονιός παιδιού µε ειδικές ανάγκες
και πολλά χαρίσµατα. Θέλω να µιλήσω, δηλαδή, για τα άτοµα µε
αναπηρία, για τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές
τους. Δυστυχώς, στους χρόνους των µνηµονιακών παγετώνων
που ζούµε τα ΑΜΕΑ βιώνουν υποχώρηση των κοινωνικών υπηρεσιών του καταρρέοντος κοινωνικού κράτους.
Δεν παραβλέπω κάποιες θετικές ρυθµίσεις που έκανε η Κυβέρνηση, αλλά, κύριε Υπουργέ, η εθνική σύνταξη πρέπει να δίνεται στα άτοµα µε αναπηρία, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης,
από 50% και άνω. Πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα για τη στήριξη της οικογένειας µε παροχή τέτοια, ώστε να µπορεί να προστατεύει το µέλος της µε αναπηρία και να το κρατά στο σπίτι.
Τέλος, σε πείσµα των νεοφιλελευθερισµών του κ. Μητσοτάκη,
που θέλει να µας στείλει πελάτες στην ιδιωτική ασφάλεια, εµείς
της κοινωνικής Κεντροδεξιάς θα επαναλάβουµε πως το ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να στηρίζεται στη βάση της κοινωνικής
προστασίας, της ανταποδοτικότητας και της αλληλεγγύης των
γενεών.
Για εµάς, τους Έλληνες Χριστιανοδηµοκράτες, η ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους είναι βασικός µας προσανατολισµός, γιατί
η στήριξη των αδυνάτων είναι στο επίκεντρο της πολιτικής µας.
Για εµάς, η αναδιανοµή είναι στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης.
Δυστυχώς, όµως, και η επιβαλλόµενη διαπραγµατευτική προσπάθεια που έκανε η Κυβέρνηση έφερε αποτελέσµατα οδυνηρά,
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τα οποία δεν αποδεχόµαστε και δεν τα ψηφίζουµε. Προτιµάµε
ακόµα και µόνοι, να συνεχίσουµε να κολυµπάµε στα βαθιά, ακόµα και αν έχουµε αποκάµει.
Πιστεύουµε πως η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί το µέγεθος
της κοινωνικής αγανάκτησης που συσσωρεύει. Οι αντοχές της
κοινωνίας βρίσκονται στο ναδίρ. Το Χριστιανοδηµοκρατικό
Κόµµα Ελλάδος για τούτο προτείνει σε ειδική συνεδρίαση να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε σε ένα δικό µας εθνικό στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση.
Το Εθνικό Κοινοβούλιο επιτέλους πρέπει να γίνει ιδιοκτήτης
ενός δικού του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, ώστε στα διακόσια χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, δηλαδή το 2021, να
γιορτάσουµε τη δική µας εθνική αναγέννηση, που όλοι µαζί θα
έχουµε πετύχει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα, µπαίνουµε τώρα στον κανονικό κατάλογο. Θα προηγηθεί η κυρία Ελισάβετ Σκούφα από τον ΣΥΡΙΖΑ,
θα ακολουθήσει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης από τη Χρυσή Αυγή,
θα πάρει τον λόγο ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Αποστόλου, εφόσον
το θέλει για τρία λεπτά, να δώσει απάντηση στο θέµα που έθεσε
ο κ. Βρούτσης και συνεχίζουµε µετά κανονικά τον κατάλογο µε
τους τρεις πρώτους συναδέλφους, την κυρία Βούλτεψη, τον κ.
Μανιό και τον κ. Μπουκώρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να προηγηθώ µετά τους Υπουργούς, ως Κοινοβουλευτικός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, είπα ότι οι Κοινοβουλευτικοί που δεν µιλήσατε χθες, ό,τι ώρα θέλετε θα µου
πείτε και θα µιλήσετε. Το ξεκαθάρισα –δεν ήσασταν µέσα- εξαρχής αυτό.
Η κ. Σκούφα έχει τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Κατ’ αρχάς, χρόνια πολλά σε όλες τις
µητέρες του κόσµου, σε όλες τις µητέρες που µε αγώνες, θυσίες, µεγαλώνουν και φέρνουν την επόµενη γενιά στα βήµατα
της ζωής.
Κατά δεύτερον, σήµερα είναι η επέτειος της εργατικής Πρωτοµαγιάς. Τιµή, λοιπόν, στους εργάτες και τις εργάτριες του Σικάγο, τιµή και το βλέµµα πάντα στραµµένο στους εργαζόµενους
και τις εργαζόµενες, στους ελαστικά απασχολούµενους και φυσικά στα εκατοµµύρια, δυστυχώς, των ανέργων παγκοσµίως!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί τη ευκαιρία που έχω σήµερα
να µιλήσω στο Βήµα, θέλω, ως νέα σε εµπειρία Βουλευτίνα, να
καταθέσω την πολύ µεγάλη µου πικρία και απογοήτευση για την
κατάπτωση του πολιτικού λόγου στο Κοινοβούλιο και στην Ελλάδα.
Ακούµε καθηµερινά ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είµαστε
ψεύτες, ότι είµαστε προδότες, ότι είµαστε ανίκανοι, τα χίλια
µύρια όσα! Ξέρετε κάτι, οι πολίτες και οι συµπολίτες µας που µας
γνωρίζουν προσωπικά γελάνε µε όλα αυτά. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι µε αυτά που η Αντιπολίτευση, επειδή υπάρχει ένδεια επιχειρηµάτων µας αποστρέφει, µας απευθύνει προσωπικά.
Λυπάµαι πολύ, θα ήθελα πραγµατικά να ξεκινήσουµε να αλλάζουµε τα πολιτικά ήθη στη χώρα.
Δεύτερον, πρέπει, επιτέλους, να λέµε την αλήθεια. Ποια είναι
η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζουν και οι πολίτες και που τη γνωρίζαµε ήδη, ότι το ασφαλιστικό σύστηµα έτσι όπως ήταν, σε λίγα
χρόνια δεν θα είχε να δώσει σύνταξη σταδιακά σε κανέναν. Δεν
θα είχαν σύνταξη οι αγρότες. Για να µη µιλήσω για τη γενιά τη
δική µου, των σαραντάρηδων και των ακόµη µικρότερων σε ηλικία τριαντάρηδων, οι οποίοι δεν θα µπορούσαν να πάρουν δεκάρα τσακιστή. Έπρεπε να γίνει η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, για να έχουµε σύνταξη όλοι; Ναι. Πώς δηµιουργήθηκε αυτή η κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστηµα;
Θα ξεκινήσω µε κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί στην Αίθουσα.
Δόθηκαν µαϊµού συντάξεις όλα τα προηγούµενα χρόνια; Δόθηκαν συντάξεις, για να εξασφαλίζονται οι κοµµατικές πελατείες
σε Βουλευτές και παραγοντίσκους τοπικούς; Δόθηκαν. Δόθηκαν
αφειδώλως υπέρογκα εφάπαξ; Παίχτηκαν τα λεφτά του ελληνικού λαού στα χρηµατιστήρια;
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι απλοϊκό. Παίχτηκαν, λέει, τα λεφτά
των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων σε χρηµατιστήρια.
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Η ερώτηση που εγείρεται είναι η εξής: Κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, δικά σας ήταν τα λεφτά και τα επενδύσατε
στο χρηµατιστήριο; Δηλαδή, παίρνουµε τα λεφτά του κουµπαρά
κάποιου, τα βάζουµε στο χρηµατιστήριο, σκάει η φούσκα, χάνονται τα λεφτά, ποιος έχει ευθύνες για τα λεφτά; Με ξένα κόλλυβα;
Περαιτέρω υπήρξε η µείωση του PSI και το αποτέλεσµα ήταν
να έχουµε µια τεράστια τρύπα στο ασφαλιστικό, το οποίο, αν συνέχιζε µε τη µορφή που είχε, –ξαναλέω- δεν θα έδινε σύνταξη σε
κανέναν.
Λέει το ΚΚΕ να αποδώσουµε και να επιρρίψουµε ευθύνες για
το PSI και τα χρηµατιστήρια. Συµφωνώ απολύτως. Όµως σώζονται έτσι οι συντάξεις των συνταξιούχων; Μέχρι να εκδικαστούν
οι υποθέσεις, µέχρι να ψαχτούν τα λεφτά, που έχουν φύγει στις
φούσκες του σύµπαντος, θα πάρει σύνταξη ο συνταξιούχος µε
αυτόν τον τρόπο;
Από την άλλη, έχουµε ένα εχθρικό, θα έλεγα, περιβάλλον, εχθρικό όσον αφορά την ιδεολογική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία είναι σαφώς αντινεοφιλελεύθερη. Είµαστε µια Κυβέρνηση
σε µια Ευρώπη και σε ένα παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα, το οποίο
χαρακτηρίζεται από τον νεοφιλελευθερισµό. Θα µας έκαναν ποτέ
τη χάρη να δίναµε δέκατη τρίτη σύνταξη, να είχαµε αφορολόγητο 13.000 ευρώ ετησίως και όλα τα άλλα για τα οποία µιλούσαµε και εγώ σας λέω ενδοµύχως ότι συνεχίζουµε να θέλουµε
και να πιστεύουµε ότι θα δίναµε ακόµη και τώρα;
Οι δανειστές έχουν αντίθετο πρόγραµµα µε το δικό µας. Θέλουν, όπως και η Νέα Δηµοκρατία, λιγότερο κράτος, κανένα κοινωνικό κράτος, την επικράτηση της ελεύθερης ιδιωτικής αγοράς,
την ασυδοσία και λοιπά. Είναι τελείως αντίθετα µε το δικό µας
πρόγραµµα.
Τι κάνουµε, λοιπόν, -και κλείνω µε αυτό- µέσα και ενάντια στις
πιέσεις των δανειστών για περικοπές στις συντάξεις; Εφόσον
έχουµε συµφωνήσει µε το τρίτο µνηµόνιο να έχουµε εξοικονόµηση χρηµάτων, αυτό που κάνουµε και σας ενοχλεί, αγαπητοί
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι οι περικοπές αυτές να
βαρύνουν τα µεγάλα εισοδήµατα και τις µεγάλες συντάξεις, διότι
αν κανείς διαβάσει προσεκτικά το ασφαλιστικό, θα δει ότι και τα
ποσοστά αναπλήρωσης και η επιβάρυνση των µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων µέσω του συνδυασµού φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών βαρύνουν πολύ περισσότερο τους έχοντες
και κατέχοντες και ελάχιστα ως καθόλου τα χαµηλά και µεσαία
στρώµατα. Αυτή είναι η τεράστιά µας διαφορά. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουµε. Αυτή είναι η κατεύθυνση για να στηρίξουµε την Ελλάδα εκ νέου στα πόδια της, γιατί η Ελλάδα δεν θα
στηριχθεί µε τα µεγάλα συµφέροντα. Η Ελλάδα και η ανασυγκρότησή της θα στηριχθεί στις µεσαίες και χαµηλές παραγωγικές τάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, οµιλητής από την Χρυσή Αυγή, έχει τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εργατική Πρωτοµαγιά σήµερα, εορτασµός. Καλά τα γαρύφαλλα, καλά τα τριαντάφυλλα, αλλά για τις συντάξεις και τους
εργάτες µαραµένα τα γιούλια και οι βιόλες, µαραµένα και τα γιασεµιά, µαραµένες και οι ελπίδες µας όλες.
Καλό είναι σήµερα που είναι εργατική Πρωτοµαγιά να θυµηθούµε και τον αείµνηστο Αριστείδη Δηµητράτο, αν λέει κάτι αυτό
το όνοµα στην Αίθουσα αυτή. Ήταν ο εξ αριστερών ορµώµενος
Υπουργός ποιου; Αυτού που καθιέρωσε την εργατική Πρωτοµαγιά ως επίσηµη αργία, του µέγιστου Ιωάννη Μεταξά.
Στα εθνικά θέµατα είχα πάντα ιδεολογικές αντιρρήσεις µε την
Αριστερά και θεωρούσα την Αριστερά λίγο-πολύ ψιλοεπικίνδυνη
για τα εθνικά θέµατα. Όµως, στον κοινωνικό τοµέα έτρεφα πολλές ελπίδες. Όµως, οι κοινωνικές παροχές σήµερα καταπατούνται από εσάς και, από ό,τι φαίνεται, η Κυβέρνηση αυτή θα είναι
η αφορµή να µην ξανασηκώσει κεφάλι η Αριστερά σε αυτήν εδώ
τη χώρα µετά από πολλές, πολλές δεκαετίες, γιατί πάντα -και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο µπορώ να πω- η σηµερινή Αριστερά θα
είναι το κακό παράδειγµα.
Το όλο νοµοσχέδιο, που προτείνετε, βέβαια, είναι αντιπαρα-
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γωγικό και αντιασφαλιστικό. Σοβαρό πρόβληµα κυρίως είναι η
στρέβλωση της ανταποδοτικότητας του συστήµατος και χαρακτηριστική αδυναµία το ότι δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η αλληλεπίδραση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον.
Δεν κάνει λόγο για δηµιουργία νέων πηγών µε δηµόσια έσοδα.
Για παράδειγµα, δεν υπολογίζει στις αναλογιστικές µελέτες τα
αυριανά έσοδα που περιγράφονται στον ν.4162/2013, µε τον οποίο µας έλεγαν όλοι το 75% των εσόδων από την αξιοποίηση
των εθνικών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων θα καταρτίζονται
στον εθνικό λογαριασµό κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών. Μάλλον κι αυτά πάνε στο ταµείο αποκρατικοποιήσεων.
Επιµένει δε στη λογική ότι δεν κόβουµε κύριες συντάξεις, ενώ
διαλύει τις επικουρικές και αυξάνει τις εισφορές. Ενώ ο πρωτογενής τοµέας θεωρείται ατµοµηχανή για την ανάπτυξη, σήµερα
ισοπεδώνεται.
Συµβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να έχουµε µείωση
του καλλιεργητικού κόστους µε αγροτικό πετρέλαιο, µε αγροτικό
και βιοτεχνικό ρεύµα, µε µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, µε τη δηµιουργία παρατηρητηρίου τιµών, σπόρων,
φυτοφαρµάκων, κτηνιατρικών φαρµάκων, κατά τα πρότυπα του
ΕΟΦ, για τα πράγµατα που θα βελτιώσουν την αγορά και τη διάθεση των προϊόντων. Αντί γι’ αυτά υπάρχει µια διάθεση εισπρακτική. Τόσα µας λείπουν, τόσα θα εισπράξουµε.
Υπάρχουν λύσεις για να αυξηθούν οι πόροι των ταµείων και
υπάρχουν και σκέψεις, υπάρχουν και προτάσεις: Σταθερό φορολογικό περιβάλλον, φορολογικό σχέδιο δεκαπενταετούς διαρκείας. Οι εισφορές του ΟΑΕΕ είναι παράνοµα υψηλές. Σύνδεση
των εισφορών µε το πραγµατικό εισόδηµα, κυρίες και κύριοι.
Απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών νέων επιχειρηµατιών. Πάγωµα
ασφαλιστικών εισφορών ενεργών επιχειρηµατιών. Απαλλαγή εισφορών στο ΙΚΑ από το µη µισθολογικό κόστος. Σταθερές εισφορές εργαζοµένων και λοιπά.
Τα αναφέρω αυτά, επειδή κάποιοι λένε ότι εµείς δεν έχουµε
προτάσεις. Δυστυχώς, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να πούµε
περισσότερα πράγµατα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
Άλλα είπατε προεκλογικά και άλλα λέτε τώρα που είσαστε Κυβέρνηση. Το είπα και στην επιτροπή, υπάρχει ένας όρος, κατά
τον Μπαµπινιώτη, που ακριβώς λέει το εξής: «Αξιοπρέπεια είναι
ιδιότητα και τρόπος ζωής κατά τον οποίο σέβεται κανείς τον
εαυτό του. Δεν τον ταπεινώνει, ώστε να κερδίσει τον σεβασµό
των άλλων, δεν πέφτει σε µικρότητες. Η υπερηφάνεια µε ευγένεια ήθους».
Σήµερα χάνεται η ευπρέπεια, η αξιοπρέπεια του εργαζόµενου
και του συνταξιούχου. Αλλά, δυστυχώς, ως Αριστερά, µε το
ηθικό, δήθεν, πλεονέκτηµα που έχετε, χάνετε κι εσείς την αξιοπρέπειά σας ψηφίζοντας όλα αυτά. Μέσα στην αδυναµία σας να
δώσετε λύσεις κατασκευάσατε έναν κόσµο φαντασιακό στον
οποίο έχετε πάντα το δίκιο και πάντα έχετε το ηθικό, όπως λέτε,
πλεονέκτηµα.
Υποσχεθήκατε το τέλος του νεποτισµού, της διαφθοράς και
της αλαζονείας και αυτά ανθίζουν. Μοιάζετε να αποφεύγετε ή
µάλλον να µην είστε ικανοί ούτε για τη σύγκρουση, αλλά ούτε
και για τον συµβιβασµό.
Κάποιες φορές λέτε: «Ναι, κάνουµε κι εµείς σκανδαλιές», αλλά
τι κάνετε; Κάνετε συµψηφισµό µε όλα αυτά που έγιναν στη διάρκεια των περασµένων ετών και που διέπραξαν οι προηγούµενοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ας πάµε τώρα κάπου αλλού. Θα µε συγχωρέσετε, κύριε
Πρόεδρε, ένα λεπτό θέλω. Λέει ο λαός: «Πώς φτάσαµε ως εδώ;
Γιατί είµαστε εδώ; Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβληµα; Ποιες είναι
οι λύσεις; Κανένας δεν ήξερε;»
Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1987, σε συνέντευξή του σε αµερικανικό περιοδικό, είχε δηλώσει αυτολεξεί: «Η Ελλάδα έχει ένας
υπερτροφικό δηµόσιο τοµέα που καταπνίγει την ιδιωτική επιχείρηση. Το θέµα είναι το κέρδος και είναι θέµα επιβίωσης για την
ελληνική οικονοµία. Αν η Ελλάδα δεν µπορεί να προσελκύσει
ξένες επιχειρήσεις για να σηµατοδοτήσει τη συµµετοχή της στην
τεχνολογική επανάσταση, τότε είναι καταδικασµένη να παραµείνει µια τουριστική χώρα. Οι νέοι µας –ακούστε- θα µεταναστεύ-
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σουν και θα έχουµε έναν πληθυσµό γερόντων που θα φροντίζει
τα ξενοδοχεία». Αυτά εν έτει 1987.
Το 1994 δε, ο πατήρ Μητσοτάκης είχε πει σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι όπως πάµε οδηγούµεθα στο ΔΝΤ. Όλοι ήξεραν και
όλοι σιωπούσαν.
Η Αριστερά ήταν εδώ, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Τι έγινε όλα
αυτά τα χρόνια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κάτι τελευταίο: Χθες το βράδυ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείνεις, Δηµήτριε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες το βράδυ το «BLOOMBERG»έγραφε για νέο µνηµόνιο για
το 2018 µε µέτρα ύψους 5,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο
προτίθεται να υπογράψει η ελληνική Κυβέρνηση µε µέτρα και
πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ το 2018.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Τελικά έρχεται το νέο µνηµόνιο.
Εµείς εδώ θα είµαστε και θα πολεµάµε δίπλα σ’ αυτόν τον ταλαίπωρο λαό, που, όµως, κοιτώντας τον στα µάτια έχω να του πω
ότι ευθύνεται και αυτός για το σηµερινό χάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος.
Εκ λάθους του Προεδρείου χθες –αναλαµβάνω εγώ την ευθύνη, δεν έχει σηµασία- ενώ δεν εκφωνήθηκε το όνοµά του, διεγράφη ο κ. Σαρίδης. Κατόπιν τούτου, µετά τον κ. Δήµα πιστεύω
ότι θα µου επιτρέψετε να του δώσω τον λόγο, γιατί δεν φταίει
που δεν µίλησε χθες.
Ορίστε, κύριε Πετρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ήλπιζα σε µία αποδοτικότερη συζήτηση σήµερα στη Βουλή
για ένα κορυφαίο θέµα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας
χωρίς διακρίσεις.
Φυσικά, η παραίνεση του κ. Κρεµαστινού έχει σηµασία. Μένει
να δούµε στη συνέχεια αν πραγµατικά θα εντοπίσουµε τα τεράστια προβλήµατα που έχει η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα µας,
για να δώσουµε και τις λύσεις που πρέπει. Είναι κανόνας λογικής
πρώτα να ξέρεις ποιο είναι το πρόβληµα και µετά να επιδιώξεις
τις λύσεις που πρέπει να επιφέρεις.
Έχει κοινή πια γνώση ο ελληνικός λαός για το ποιο είναι το
πρόβληµα σε µια κατάσταση η οποία δεν είχε καµµία σχέση µε
τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει ένα σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης, εάν πράγµατι αξιοποιούσε το δυναµικό που διαµορφωνόταν στην οικονοµική του βάση όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά από το 1932 που µπήκαν τα θεµέλια για το ΙΚΑ και µε την
καλύτερη αξιοποίηση των αποθεµατικών του. Δεν θα επανέλθω
εξαντλώντας θέµατα που ήδη έχουν ειπωθεί κατ’ επανάληψη.
Θα µιλήσω, όµως, γι’ αυτήν την κρίσιµη χρονική στιγµή που
πράγµατι είναι δραµατική, όπως είπε ο κ. Κρεµαστινός. Γι’ αυτήν
τη δραµατική κατάσταση ανεδείχθη η Κυβέρνησή µας σ’ αυτήν
τη θέση ευθύνης. Είναι µια θέση ευθύνης για να ανακόψει την
καταστροφική πορεία που έχουν η χώρα και τα δικαιώµατα των
πολιτών της συνολικά, όχι µόνο των εργατών και των υπαλλήλων
αλλά όλων, ακόµα και αυτών που επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες να επιβιώσουν. Μιλώ για τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες και τους αγρότες, για τους οποίους λέτε από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης ότι τώρα νοιάζεστε να τους σώσετε.
Θα πω αυτό που είπε το ’44 ο Μπέβεριτζ, ο πατέρας της κοινωνικής ασφάλισης στην Αγγλία, ότι µια κρίσιµη περίοδος στην
ιστορία του κόσµου είναι η πιο κατάλληλη στιγµή για να φέρεις
ριζικές αλλαγές αντί για απλές διορθώσεις.
Για πρώτη φορά -και γι’ αυτό είναι κυβέρνηση ευθύνης και κυβέρνηση της εποχής της η Κυβέρνησή µας- γίνεται αυτή η ριζική
αναδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης µε κανόνες που το
συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας αγωνίζεται να φέρει και πριν
από τη δικτατορία και κυρίως µετά τα πρώτα χρόνια της Μετα-
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πολίτευσης. Ήταν ένας σκληρός αγώνας που έδινε εκείνο το
υγιές, το αθώο συνδικαλιστικό κίνηµα εκείνης της εποχής για να
υπάρξει ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Ο Γιάννης Θεωνάς, παλιό συνδικαλιστικό στέλεχος, ξέρει τι έβαζε στην προµετωπίδα του αγώνα του τότε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ήταν αυτό.
Αν κάποιος διαφωνεί µε το περιεχόµενο των κανόνων που εισάγουµε, η συζήτηση πραγµατικά είναι ευπρόσδεκτη. Θέλω εκ
προοιµίου να πω ότι αυτή η προοπτική έχει µέλλον και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα εξελίσσει ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε ανάπτυξη και µε κανόνες προοδευτικής βελτίωσης των
όρων, αλλά τώρα είµαστε εδώ που είµαστε. Είµαστε µ’ αυτά τα
ρηµαδιασµένα ερείπια που έχουν µείνει στα χέρια µας και πρέπει, όπως έχω πει, στο βάθος της ερήµου να διασώσουµε έναν
λαό που περνάει ανθρωπιστική κρίση, µοιράζοντας το λίγο αλάτι,
το λίγο ψωµί και το λίγο νερό που έχουµε και αυτό το κάνουµε
δίκαια, το κάνουµε µε όρους δικαιοσύνης.
Αν κάποιος έχει να µας πει ότι ευνοούµε κάποιους σε βάρος
άλλων, να µας το πει να το διορθώσουµε, γιατί εµείς θέλουµε να
το διορθώσουµε.
Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, που απεκδύονται κατά περίπτωση
τον επιστηµονικό λόγο για να ενδυθούν την απλότητα του απλού
πολίτη που δεν ξέρει νοµικά, ισχυρίζονται εδώ ότι παραβιάζουµε
τους κανόνες της δικαιοσύνης και της ισότητας που το Σύνταγµα
επιβάλλει, διότι την ίδια ασπιρίνη παίρνει και ο πολύ πλούσιος,
την ίδια ασπιρίνη παίρνει και ο πολύ φτωχός ή ο µη έχων τίποτα,
άρα, δεν πρέπει ο πλουσιότερος να πληρώνει παραπάνω από
εκείνον που δεν έχει.
Αυτή είναι η λογική που το Σύνταγµά µας επιτρέπει να σκεφτόµαστε καν στο Κοινοβούλιο ετούτο και µάλιστα άνθρωποι που µιλάνε στο όνοµα της επιστηµονικής ευθύνης και του φωτισµένου
επιστηµονικού λόγου που θα έπρεπε να περνούν στους φοιτητές
τους στα πανεπιστήµιά µας; Αυτό είναι το πρότυπο της ηθικής
για το µέλλον που θέλουµε, για µια κοινωνία για την οποία εµείς
παλεύουµε;
Η πολιτική σκοπιµότητα υπερκέρασε την επιστηµονική ευθύνη.
Άλλη εξήγηση δεν µπορώ να δώσω.
Ας δούµε, όµως, τι έχουµε µπροστά µας. Έχουµε να λύσουµε
έναν γρίφο, ένα πρόβληµα άλυτο, αν δεν πάρουµε µέτρα, δηλαδή, το 25% της µείωσης του ΑΕΠ, το 25% της ανεργίας, η τεράστια έλλειψη χρηµάτων στην κοινωνική ασφάλιση. Όπως έχω
ξαναπεί, πριν φτάσει το τέλος κάθε µήνα αγωνιζόµαστε να δούµε
πως θα διευθετήσουµε τις οφειλές σε συντάξεις. Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό -και σας διαβεβαιώ ότι θα το κάνεικάθε µήνα.
Και αυτό που εσείς λέτε είναι, να αργήσουµε και λιγάκι, να
πάµε πιο πίσω την αξιολόγηση ή, άλλες φορές, να κάνουµε εκλογές τώρα γιατί δεν υπάρχει λόγος η Κυβέρνησή µας να ολοκληρώσει µε επιτυχία αυτή την προσπάθεια που κάνει. Και είναι
προσπάθεια που έχει προαναγγελθεί µε δεσµεύσεις όλων, µε
έναν νόµο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2015. Όσοι, όµως, ψήφισαν τότε τον νόµο, όφειλαν σήµερα να δείχνουν συνέπεια και
να τον υποστηρίζουν µε την ίδια συνέπεια µε την οποία τότε απαιτούσαν να συµφωνήσουµε. Κάτω από τη δική τους πίεση και
αξίωση συµφωνήσαµε. Και µας έλεγαν να µην καθυστερούµε κιόλας. Αµέσως µετά άρχισαν να «παίζουν καθυστερήσεις» και δεν
ψηφίζουν πια. «Μια φορά σώσαµε τη χώρα. Δεν θέλουµε άλλο
να τη σώζουµε». Είναι µια εξήγηση. Χειρότερα είναι τα πράγµατα
δυστυχώς. Καιροσκοπισµοί, ιδιοτέλειες, µικροσκοπιµότητες πολιτικής ιδιοτέλειας.
Δε θα ήθελα να µιλάω έτσι, γιατί πραγµατικά θέλω να έχω έναν
λόγο ο οποίος θα παρακινεί όλους σε µια κοινή προσπάθεια. Νοµίζω, όµως, ότι είναι µάταιο να το κάνω. Και όταν προσπαθώ να
προκαλέσω το ενδιαφέρον όλων να βρούµε λύσεις, µετά το µετανιώνω, γιατί καθώς κατεβαίνω απ’ αυτό το Βήµα, ακούω ό,τι
µπορεί κανείς να φανταστεί για να υπονοµευθεί οποιαδήποτε
καλή θέληση, καλή πρόταση που κάνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πείτε κάτι για το νοµοσχέδιο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να σας πω
για το νοµοσχέδιο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Οικονόµου, να µιλήσετε για τις προτάσεις σας. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις που έχετε, διότι οι
δικές µας υπάρχουν στο νοµοσχέδιο το οποίο δεν έχετε διαβάσει
ακόµα, απ’ όσα αντιλαµβάνοµαι απ’ αυτά που λέτε και εσείς και
η Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακόµα µικρός είµαι. Έχω χρόνο να
το διαβάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη διακόπτετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ σέβοµαι την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά όχι µέχρι του σηµείου
να φιµωθώ επειδή έχω την ευγένεια να ξέρω ότι δεν είµαι κοινοβουλευτικός, δεν είµαι στη Βουλή εκλεγµένος Βουλευτής και
πρέπει πραγµατικά να σέβοµαι όλους σας….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπάρχει περίπτωση να φιµωθεί κανείς, κύριε Πετρόπουλε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όµως ο σεβασµός στην κοινοβουλευτική διαδικασία έχει δυο όψεις. Κι εγώ
να είµαι ευπρεπής και εσείς, τουλάχιστον, να σκέφτεστε και να
προτείνετε, να ανταποκρίνεστε στο ρόλο σας.
Αυτή η πρότασή µας, που υπάρχει εκεί τόσο καιρό, τόσους µήνες, υιοθετεί και εκπληρώνει, µε τη δική µας πολιτική σκοπιά, τις
δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει µε τη δική σας ψήφο και πίεση
από τον Ιούλιο του 2015.
Η διαφορά είναι ότι εµείς βάζουµε κανόνες δικαιοσύνης και
ισοτιµίας. Εσείς θέλετε να στρέψουµε όλη εκείνη την πολιτική
δέσµευση στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής
ασφάλισης και της αντικατάστασης του αναδιανεµητικού συστήµατος από ένα σύστηµα κεφαλαιοποιητικό. Αυτή είναι η διαφορά.
Και αυτή είναι η ιδεολογική και πολιτική διαφορά µε µεγάλα συγκρουσιακά φορτία από το παρελθόν. Και θα υπάρξουν συγκρουσιακά φορτία και στο µέλλον.
Μας λέτε να υιοθετήσουµε το mail Χαρδούβελη και ότι το mail
Χαρδούβελη είναι εκείνο είναι που θα έφερνε τις λύσεις και δεν
θα χρειαζόταν να συζητάµε τίποτα σήµερα.
Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε αυτόν το µύθο, ότι το mail
Χαρδούβελη ήταν η αφετηρία µιας πρότασης που ποτέ δεν πήγε
στη δοκιµασία της διαδικασίας διαπραγµάτευσης ώστε να δούµε
που θα κατέληγε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εσείς το mail ξορκίζατε και όχι
αυτά που έλεγε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεύτερον,
ειδικά για το ασφαλιστικό έθετε κάποιες προϋποθέσεις, τις
οποίες δεν είναι δυνατόν καν εµείς να δούµε. Για παράδειγµα,
όσοι γεννήθηκαν από το 1975 και µετά, θα παίρνουν σύνταξη
όσες και οι εισφορές τους. Όλοι θα παίρνουν σύνταξη πια µετά
τη συµπλήρωση είκοσι ετών ασφάλισης, δηλαδή τα λιγότερα, έξι
χιλιάδες ένσηµα. Και µας επιτιµάτε εδώ γιατί λέµε ότι η εθνική
σύνταξη θα έχει έναν µικρό περιορισµό για κάτω από τα είκοσι
έτη µέχρι τα δεκαπέντε. Και µας ρωτάτε γιατί το κάνουµε αυτό,
όταν εσείς για είκοσι χρόνια βάζατε τη βάση, εάν τουλάχιστον
υιοθετείτε το mail Χαρδούβελη και δεν το απορρίπτετε. Μιας και
το επικαλείστε, όµως, προφανώς το υιοθετείτε. Φυσικά, η σύνδεση µε το εισόδηµα των παροχών και το ύψος των παροχών.
Κατάργηση µετά από τρία χρόνια -από την έναρξη του θανάτουτων συντάξεων χηρείας στους δικαιούχους. Και εµείς λέµε για
τριετία και µάλιστα µετά τα πενήντα επτά δεν γίνεται καµιά περικοπή. Και υπάρχει και µια σειρά από άλλα πράγµατα, που δεν
έχει νόηµα να σας τα αναφέρω, γιατί θα εξαντληθεί ο χρόνος µου
και πρέπει να σας πω κάποια ακόµα.
Μας ρωτάτε τι γίνεται µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Είναι ένα Ταµείο το οποίο πραγµατικά κατακρηµνίστηκε
στην αφάνεια χωρίς αποθεµατικά. Δανείζεται από το ΙΚΑ, δανείζεται από το ΕΤΕΑ και οφείλουµε να το κάνουµε βιώσιµο. Και το
κάνουµε βιώσιµο. Σύµφωνα µε µελέτη που έχει κάνει το ίδιο το
Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων µετά από τρία χρόνια θα
αρχίσει να έχει πλεονάσµατα και θα αρχίσει να δίνει µεγαλύτερο
µέρισµα. Είναι µερισµατικό. Δεν είναι κοινωνική ασφάλιση µε την
έννοια της συµµετοχής και του κρατικού προϋπολογισµού.
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Πρέπει, δυστυχώς, να τελειώσω µε κάποιες σύντοµες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει ούτε ένα ταµείο που να µην έχει ελλείµατα
σήµερα. Ούτε ένα! Ακόµα και τα λεγόµενα ευγενή ταµεία από
καιρό έχουν πάψει να είναι ευγενή, διότι η ευγένειά τους στηριζόταν στις υψηλές αποδοχές που είχαν οι υπάλληλοι των ευγενών χώρων εργασίας. Και, βεβαίως, µειώθηκαν οι εισφορές τόσο
πολύ που δεν γίνεται να βγει πέρα -και δεν βγαίνει πέρα- και πληρώνει από τα αποθεµατικά του εργάτη και του υπαλλήλου, του
µικροµεροκαµατιάρη αυτά που πρέπει να δοθούν για εκείνα που
οφείλονται στα λεγόµενα ευγενή ταµεία. Τελειώνουν αυτά.
Το ΤΣΑΥ είχε πέρυσι ελλείµατα ύψους 53 εκατοµµύριων ευρώ.
Το Ταµείο Νοµικών 59 ή 69 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν θυµάµαι
καλά. Τα νούµερα είναι πολλά και καµιά φορά µπερδεύοµαι. Και
αυτά είναι -ιδίως το Ταµείο Νοµικών- που κάνουν τον µεγαλύτερο
αγώνα, γιατί από το Ταµείο των Μηχανικών πληρώνονται οι συντάξεις των δικηγόρων.
Και εγώ δικηγόρος είµαι, αλλά δεν ανέχοµαι εγώ µε τόσα χρόνια δικηγορίας να πληρώνω 1.900 ευρώ -λιγότερα και από τον
ανειδίκευτο εργάτη- εισφορά για το Ταµείο µου και ο νέος δικηγόρος να πληρώνει 120 ευρώ παραπάνω από εµένα µε τα επτά
χρόνια. Δεν το ανέχοµαι!
Δεν είναι στη δική µας λογική και καλά κάνουµε που δεν το
ανεχόµαστε. Μου κοστίζει, αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι, µου
κοστίζει πάρα πολύ αυτό σε εµένα προσωπικά. Όµως, είναι ένα
δίκαιο κόστος σε µια Ελλάδα που είναι ρηµαγµένη, για να τη στηρίξουµε και για να πάµε παραπέρα τα βήµατά της.
Θα είχα πολλά χρήσιµα να πω. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι πολύ
περιορισµένος και θέλω να τον σεβαστώ.
Σας ευχαριστώ και σας καλώ να σκεφτείτε και να διαβάσετε
καλά αυτά που είπα. Χθες, µάλιστα, έγινε και µια άδικη αψιµαχία
για εµένα µε έναν εκ των εκπροσώπων -να µην λέω ονόµατα και
παίρνει επί προσωπικού µετά τον λόγο- και ειπώθηκε ότι οι συντάξεις αναπηρίας -το είπε και ο κ. Νικολόπουλος γιατί δεν του το
εξήγησα- θίγονται διότι µειώνουµε τα ποσοστά, κάνουµε µειώσεις στους αναπήρους και λοιπά.
Είπα ξανά ότι δεν τις µειώσαµε καθόλου, µα καθόλου, δεν παρεµβήκαµε καθόλου στα θέµατα της αναπηρίας. Διατηρούµε
όλες τις διατάξεις που ίσχυαν. Ειπώθηκε «από τον ν.3863» και
πετάχτηκε η πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης να πει ότι
δεν τον εφάρµοζαν. Τώρα θα τους πω, λοιπόν, ότι ισχύει από το
1951, ακριβώς από τότε. Τόσο αδιάβαστοι είναι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν είναι
µόνο ο ν.3863. Είναι από το 1951, κύριε Οικονόµου. Διαβάστε,
επιτέλους, και τα παλιά και τα καινούργια και µε ευθύνη απέναντι
στον ελληνικό λαό να µιλήσουµε επί της ουσίας. Ακόµα πρόταση
επί της ουσίας δεν ακούσαµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, ως τι ζητάτε τον λόγο;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν αφορά την οµιλία
του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, αλλά
έχετε µιλήσει. Δεν είστε Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν αφορά την οµιλία
του Υπουργού. Θέλω να κάνω µια καταγγελία όχι για την εδώ
διαδικασία. Θέλω να καταγγείλω κάτι που συµβαίνει εντός του
Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε. Δεν αφορά την οµιλία του Υπουργού. Θα έχουµε την ευκαιρία να απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι εντός Κοινοβουλίου;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω για ένα λεπτό τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να καταγγείλω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε για ένα
λεπτό τον λόγο, να δω τι συµβαίνει που δεν το έχω αντιληφθεί
εγώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ αντιλήφθηκα το εξής. Υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι φορέων. Ορι-

9470

σµένοι, µάλιστα, από ό,τι µου είπαν, έχουν ραντεβού τώρα µε τον
κ. Πετρόπουλο στο εντευκτήριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που
υπάρχουν φορείς που επισκέπτονται το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Είναι, όµως, η πρώτη φορά που τους συνοδεύουν όχι ένας, όχι
δύο, αλλά τέσσερις, πέντε, κύριε Πρόεδρε, αστυνοµικοί. Και
θέλω να σας πω ότι µπορεί να έκλεισαν το Μαξίµου µε τις κλούβες, µπορεί οι πάπιες να πρέπει να γεννήσουν και να έκλεισαν
τον Εθνικό Κήπο, αλλά αστυνοµοκρατείται το Κοινοβούλιο;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, κυρία Χριστοφιλοπούλου…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι κάνουµε; Συνοδεύουµε τους φορείς; Το καταγγέλλω αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ηρεµήστε! Είναι έτσι όπως σας το είπα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, είπατε ότι
είναι έτσι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τους παίρνουν από
κοντά. Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε, παρακαλώ.
Ακούσαµε αυτό που είπατε, εντάξει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερις αστυνοµικοί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ είµαι αρχαιότερος από εσάς µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Κατά σύµπτωση είναι εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος
είναι ο πιο αρµόδιος για να σας απαντήσει σε αυτό το οποίο είπατε.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Λυπάµαι που
η κ. Χριστοφιλοπούλου βάζει αυτό το ζήτηµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα δείτε
γιατί λυπάµαι. Διότι χθες συνέβη ένα απαράδεκτο γεγονός στο
εντευκτήριο, όπου συνδικαλιστές δικηγόροι εστράφησαν εναντίον Βουλευτών και αναπτύχθηκαν διάλογοι αρκετά οξείς, στα
όρια του bullying, εντός της Βουλής. Δεν έδωσα καµµία σηµασία,
παρότι είχαν πληµµυρίσει τα sites και παρότι ήταν στηµένο το
επεισόδιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Στηµένο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Γι’ αυτό λέω
ότι λυπάµαι, κυρία Χριστοφιλοπούλου, που πήρατε την ευθύνη
να το πείτε. Διότι δεν έδωσα καµµία…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Στον εισαγγελέα, κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, µιλάει ο Πρόεδρος της Βουλής! Σας παρακαλώ πάρα
πολύ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Καταδικάζω το επεισόδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ! Θέλουµε να ακούσουµε την απάντηση, ναι ή όχι; Κάποιοι
θα συµφωνήσουν, κάποιοι δεν θα την δεχθούν, αλλά να αφήσουµε τον Πρόεδρο της Βουλής να µιλήσει. Για όνοµα του Θεού!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Επίτηδες δεν
έδωσα καµµία συνέχεια -ακριβώς επειδή είµαι αρκετά έµπειρος
και δηµοκρατικός- για να µη δώσουµε τροφή σε αυτούς που ήδη
από χθες στις έξι το απόγευµα -για όσους ίσως απ’ έξω δεν
έχουν αρκετά δυνατή φωνή, όπως πάρα πολλοί άλλοι είχαν δυνατή φωνή και τους ακούσαµε και χθες και προχθές και τους
ακούµε και σήµερα- θέλησαν εντός του Κοινοβουλίου να διαδραµατιστούν γεγονότα µε τα οποία άµεσα, σε άµεση επαφή γέµιζαν
όλα τα sites από χθες το απόγευµα µέχρι σήµερα.
Την ίδια ώρα έγινε και το άλλο από συνδικαλιστές -δεν θα το
ονοµάσω απαράδεκτο, είναι στα όρια του γκροτέσκου- να απειλούνται, δηλαδή, όλοι οι Βουλευτές από όλα τα επιµελητήρια ότι
θα διαγραφούν ανάλογα µε την ψήφο τους.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Συµφωνούµε σε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Άρα αυτό το
οποίο επιχειρήθηκε και επιχειρείται και σήµερα να συνεχιστεί µε
τον ίδιο τρόπο, εν όψει και της βραδινής συνεδρίασης, µε ραντεβού που δίνονται εντός του εντευκτηρίου, που είναι συγκεκρι-
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µένος χώρος για τους Βουλευτές και για τις συζητήσεις τους,
ενώ µπορούν να δοθούν αυτά τα ραντεβού -και πρέπει- στα γραφεία των κοµµάτων και σε ειδικές αίθουσες της Βουλής οι οποίες
µπορούν να δοθούν επί τούτοις -και από το πρωί υπάρχουν φορείς σε γραφεία των κοµµάτων στον δεύτερο όροφο- δεν θα επιτραπεί.
Δηλαδή, στο εντευκτήριο δεν θα υπάρχει λεκτική διαµάχη ή
οποιαδήποτε άλλη ένταση –εύλογη- ανάµεσα σε συνδικαλιστές
και Βουλευτές. Δεν είναι αυτός ο χώρος, δεν είναι αυτός ο τρόπος.
Για όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς είναι ανοιχτό το γραφείο µου, είναι ανοιχτά τα γραφεία όλων των κοµµάτων, των
Προέδρων των κοµµάτων, των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, να
πουν τα αιτήµατά τους, να πιέσουν, να παραστούν. Το άλλο δεν
θα συνεχιστεί.
Λυπάµαι που πήρατε την ευθύνη να φέρετε το θέµα στο Κοινοβούλιο, γιατί µου δώσατε όχι την ευκαιρία, αλλά τη δυστυχή
ευκαιρία πρωινιάτικα να σας πω επί της ουσίας το τι επιχειρήθηκε
να συµβεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αποστόλου για τρία λεπτά από το υπουργικό έδρανο, προκειµένου να δώσει διευκρινίσεις για το θέµα που έθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κατ’ αρχάς, κύριε Βρούτση, στη χθεσινή µου τοποθέτηση αναφέρθηκα διεξοδικά σ’ αυτά τα ζητήµατα.
Να επαναλάβω, λοιπόν, και πάλι, ότι όσον αφορά το καθεστώς
διαχείρισης των ενισχύσεων στο σύνολό τους, σας θυµίζω τον
ν.4172/2013, µε τον οποίο θεσµοθετήσατε τις συγκεκριµένες ενισχύσεις ως κέρδος µέσα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα
του Έλληνα αγρότη. Και εκεί που ήταν για το 2014 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ το εισόδηµα που θα δήλωνε ο αγρότης από την
παραγωγική διαδικασία, προσθέσατε άλλα 2,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ, δηλαδή τριπλασιάσατε, ουσιαστικά, το εισόδηµα το οποίο
έµπαινε µέσα στη διαδικασία των φορολογούµενων και είχε και
σχέση µε το ασφαλιστικό.
Εµείς, λοιπόν, τότε, το 2015, φέραµε ρύθµιση που αφορούσε
τα έσοδα του 2014 και από τα 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ του συνόλου των ενισχύσεων, µόνο τα 266 εκατοµµύρια ευρώ µπήκαν
µέσα στο εισόδηµα και από τα 1,75 δισεκατοµµύρια ευρώ
έφτασε στα 1,34 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτή ήταν, λοιπόν, η κατάσταση που εµείς είχαµε στα χέρια
µας όταν αρχίσαµε τις διαπραγµατεύσεις.
Όπως αντιλαµβάνεστε, στις διαπραγµατεύσεις αυτό που προσπαθούσαµε να κρατήσουµε όσο γίνεται απ’ έξω, ήταν οι ενισχύσεις ώστε να µη θεωρηθούν εισόδηµα.
Όµως στη διαπραγµάτευση -γι’ αυτό είπα χθες ότι είναι ιστορική ηµέρα για τον αγροτικό χώρο- καταφέραµε αυτό που ήταν
ακατόρθωτο. Εξασφαλίσαµε ατοµικό καθαρό αφορολόγητο εισόδηµα για τον Έλληνα αγρότη. Ξαφνικά, εκεί που καθόµασταν
και λέγαµε πώς θα κρατήσουµε τις ενισχύσεις, φθάσαµε στα
9.100 ευρώ για µια µέση οικογένεια µε δύο παιδιά, όπως σας
είπα, συν περίπου 1.900 µε 2.000 ευρώ για τον καθένα, το οποίο
αφορά ένα κοµµάτι των ενισχύσεων που δεν µπαίνει µέσα στη
φορολογητέα ύλη, στο εισόδηµα. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι
φθάσαµε στα 11.000 ευρώ. Γι’ αυτό είπα ότι ήταν πραγµατικά
πολύ σηµαντικό.
Σε σχέση µε το κοµµάτι στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή για
πάνω από 12.000, αυτό αφορά τις πράσινες και τις συνδεδεµένες
ενισχύσεις και είναι ένα ποσό περίπου 80 µε 90 εκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό, βεβαίως, θα µπει µέσα στο εισόδηµα το οποίο υπολογίζεται ως του φορολογούµενου και για το οποίο εφόσον βεβαίως…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε µε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε να ολοκληρώσει ο Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν ολοκλήρωσα. Ακούστε µε.
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(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπουκώρο, θα
ανεβείτε στο Βήµα αργότερα. Αφήστε να ολοκληρώσει και απαντήστε του δια του Βήµατος. Έτσι δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είπα και χθες ότι µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, πάνω από το 85% µε 90% των Ελλήνων αγροτών απαλλάσσονται φορολογίας. Και εκεί γίνεται ένας συµψηφισµός πλέον µε
τις επιπτώσεις από το ασφάλιστρο.
Αποδείχθηκε, λοιπόν, χθες ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα
έχουν καµµία επιβάρυνση, αντίθετα θα ωφεληθούν από αυτήν τη
διαδικασία. Γιατί; Γιατί όταν εµείς έχουµε ως σηµείο αναφοράς
το 70% του κατώτατου µισθού -αυτό είναι ένα εισόδηµα ύψους
περίπου 4.900 ευρώ το χρόνο- δεν µπορεί να πέσει πιο κάτω το
εισόδηµα αυτό που θα υπολογίζεται για την ασφαλιστική εισφορά.
Εκεί, λοιπόν, στα 4.800 ευρώ που σας λέω, είναι πάνω από το
86%, 87% των Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έγινε κατανοητή η
άποψή σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα βάζοντας µέσα όχι µόνο αυτούς που είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλους πείσατε, άλλους δεν πείσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …πάνω από 12.000, αλλά και το κοµµάτι της βασικής ενίσχυσης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, το εξής: Βεβαίως, επειδή
τα πληροφορείστε όλα αµέσως, κάθε φορά που γίνονται τέτοιες
ρυθµίσεις ακολουθούν διυπουργικές αποφάσεις, γίνεται µια συντονιστική δουλειά στην οποία θα καταλήξουµε να δούµε και αυτό
το κοµµάτι ακόµη. Σας είπα, η πρώτη προσέγγιση που έχουµε
είναι ότι δεν θα υπάρξει καµµία επιβάρυνση, γιατί τα 4.900 ευρώ
αντιπροσωπεύουν το 90% των αγροτών...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Όχι δεύτερη αγόρευση. Ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελείωσα. Μην ανησυχείτε. Τα ξέρουµε και όλα
θα τα αντιµετωπίσουµε. Δεν θα υπάρξει καµµία επιβάρυνση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
Θα ήθελα να σας πω τη διαδικασία. Ακολουθούν τρείς συνάδελφοι, η κ. Βούλτεψη, ο κ. Μανιός, ο κ. Μπουκώρος. Μετά έχει
ζητήσει τον λόγο ο κ. Βρούτσης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν τρεις συνάδελφοι και µετά ο κ. Παφίλης που ζήτησε τον λόγο. Δεν έχουν µιλήσει από χθες δηλαδή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ! Ηρεµήστε! Άµα θέλετε
αντιδικίες, βγείτε έξω από την Αίθουσα. Εδώ η Αίθουσα δεν είναι
για τέτοιου είδους αντιδικίες.
Μετά θα δώσω τον λόγο, για να κάνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και να απαντήσει για µια, δύο τροπολογίες ή δεν ξέρω πόσες θα
είναι, στον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι τα ψέµατα συνεχίζονται. Και
πώς θα µπορούσα; Δεν είναι δυνατόν!
Όσο, αγαπητοί συνάδελφοι, φωνάζετε ότι τώρα λέτε την αλήθεια, τόσο θυµίζετε τα ψέµατα τα οποία λέγατε και συνεχίζετε
να λέτε. Τι έχετε πάθει;
Αν λέγατε ψέµατα το 2014, αν λέγατε ψέµατα τον Ιανουάριο
του 2015, αν είπατε ψέµατα για το δηµοψήφισµα, είπατε ψέµατα
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και τον Σεπτέµβριο, µε τα ανοικτά ζητήµατα και σήµερα, µέχρι
τώρα, ακούµε συνεχώς ψέµατα, είναι κάτι το τροµερό! Τουλάχιστον, ακούστε µια συµβουλή: Μην φωνάζετε, «λέµε την αλήθεια»,
διότι όλοι θυµούνται τα ψέµατά σας.
Και να σας πω και κάτι ακόµα; Δεν έχετε σταµατήσει να λέτε
ψέµατα. Τον Απρίλιο του 2015 είπατε για το ασφαλιστικό -Υπουργός Εργασίας ο κ. Σκουρλέτης- ότι η οικονοµική κατάσταση του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών είναι απολύτως διαχειρίσιµη και δεν εµπνέει καµµία ανησυχία. Ολόκληρο
non paper είχε το Υπουργείο που έλεγε ότι δεν έχει κανένα θέµα
το ασφαλιστικό.
Να µην πούµε αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος
φαίνεται ότι λέει ψέµατα µέχρι τώρα. Του έχει πονέσει και το χέρι
από τις επιστολές που στέλνει πότε στο ΔΝΤ, πότε στις Βρυξέλες
και λέει ψέµατα µέχρι τώρα που µιλάµε. Δηλαδή, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε µε τον κ. Σταθάκη και τον κ. Κατρούγκαλο στις 12 Απριλίου είπε ότι δεν θα µειώσει το αφορολόγητο. Εκεί ειπώθηκαν όλα αυτά. Και ο ίδιος ο κ. Κατρούγκαλος
έλεγε ότι δεν θα είναι Υπουργός εάν θα συµβούν όλα αυτά. Δεν
προλαβαίνουµε πια.
Καταθέτω για τα Πρακτικά και για όποιον συνάδελφο Βουλευτή και δηµοσιογράφο θέλει τα ψέµατα για το ασφαλιστικό και
τα ψέµατα µέχρι την τελευταία στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να µας λέτε ότι τώρα λέτε την αλήθεια. Ο εφιάλτης είναι αυτός, ότι λέτε µόνο ψέµατα. Έχετε ταυτιστεί µε το ψέµα. Βεβαίως, το λέτε για να µιλήσετε όχι στους
κανονικούς ανθρώπους που δεν σας ψήφισαν ή που σας ψήφισαν, αλλά κατάλαβαν το λάθος τους. Το λέτε γι’ αυτούς που ψάχνουν µια δικαιολογία και λένε: Τι θα έκαναν και οι άλλοι;
Ρωτούν τι θα κάναµε; Δεν θα κρατούσαµε πενήντα µέρες εµείς
τη σιδηροδροµική γραµµή της Ειδοµένης κλειστή, την κεντρική
αρτηρία της χώρας. Παρακολουθούµε αυτές τις ηµέρες τα ορφανά του Τσάβες να λένε ψέµατα. Ακούµε το Μαδούρο στη Βενεζουέλα να λέει: «Μόνο ο Πρόεδρος Μαδούρο µπορούσε να
δώσει δώδεκα αυξήσεις από τον Απρίλιο του 2013». Βλέπουµε
το άλλο ορφανό του Τσάβες, τον κ. Τσίπρα, εδώ να λέει: «Μόνο
εµείς θα σώσουµε τις συντάξεις. Μόνο εµείς δίνουµε τη µάχη».
Η αλήθεια είναι ότι τα ορφανά του Τσάβες έχουν οδηγήσει και
τις δύο χώρες στην καταστροφή. Και καλά η Βενεζουέλα είναι
πρώτη και σε αποθέµατα πετρελαίου που τώρα αποφάσισε να
µειώσει, γιατί δεν έχει κάνει συντήρηση στα εργοστάσιά της.
Από πού –όπως είπε ο κ. Τσίπρας- θα πληρώσουν οι εργοδότες;
Γιατί τους αρέσει να λένε στην αριστερά «οι εργοδότες οι κακοί».
Πού θα τους βρείτε τους εργοδότες να πληρώσουν; Από αυτούς
που δεν µπορούν να µεταφέρουν τα εµπορεύµατά τους στην Ειδοµένη κι επιβαρύνονται µε 10.000 ανά συρµό θα βρείτε εργοδότες; Θα βρείτε απ’ αυτούς των οποίων µειώθηκε η βιοµηχανική
παραγωγή κατά 15% µόνο τον Φεβρουάριο και έκτοτε µειώνεται
κάθε τρεις µήνες; Από ποιους; Απ’ αυτούς που δραστηριοποιούνται στην οικοδοµή, στις τεχνικές εργασίες, που λένε ότι ένας
στους τέσσερις εργάτες που χάνει τη δουλειά του σ’ αυτόν τον
τοµέα είναι λόγω των capital controls;
Διότι κύριοι, εµείς -για απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµαδεν θα επιβάλαµε ποτέ capital controls στη χώρα για να κάνουµε
ηρωική διαπραγµάτευση. Λέτε ψέµατα µακροπρόθεσµα και ψέµατα άµεσης κατανάλωσης. Ταυτίζετε δε συνεχώς τη Νέα Δηµοκρατία µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συγγνώµη, αλλά ο κ.
Τσίπρας από το 2013 το κυνηγάει. Είχε πάει στην κοιλιά του κύτους. Έκτοτε το κυνηγάτε στην Ουάσιγκτον, στη Λίµα του Περού,
στις Βρυξέλλες, στο Νταβός. Πού τους χάνουµε, πού τους βρίσκουµε, πίσω από την κ. Λαγκάρντ είναι. Και τελικά η Νέα Δηµοκρατία φταίει και είναι ταυτισµένη! Εµείς τους φέραµε; Εµείς
τους στείλαµε επιστολή πέρυσι το καλοκαίρι;
Και θέλω να πω κάτι για το ενιαίο ταµείο και να κλείσω µ’ αυτό.
Βεβαίως το καταγγέλλατε αυτό το ενιαίο ταµείο ως τραγικό αν
συνέβαινε και δεν συνέβη ποτέ επί Νέας Δηµοκρατίας. Θέλω να
πω το εξής: Υπάρχει ένα ταµείο, το οποίο καταργείτε εντελώς
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και δεν το πάτε πουθενά, κύριε Πετρόπουλε. Τι εννοείτε ακριβώς
ότι θα κάνετε µε τον ασφαλιστικό τοµέα των δηµοσιογράφων;
Διότι το αφήνετε να πεθάνει. Λέτε, δηλαδή, ότι απλά αύριο το
πρωί η χήρα του Νίτσου δεν θα πάρει επικούρηση καµµία. Αυτό
λέτε! Δεν λέτε κάτι άλλο, αν άκουσα καλά.
Και θέλω να µου πείτε ποιους εξυπηρετείτε. Διότι δεν εξυπηρετείτε ούτε το κράτος που θα πληρώνει 175 εκατοµµύρια ευρώ,
ούτε τους ασφαλισµένους των ταµείων, ούτε το ίδιο το κράτος,
το οποίο πληρώνει εισφορές για το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Δεν
θα πληρώνει εισφορές τώρα; Δεν θα πληρώνει για το Αθηναϊκό
Πρακτορείο, τη Γραµµατεία Τύπου και την ΕΡΤ;
Άρα, ποιους θέλετε να εξυπηρετήσετε και βάζετε το κράτος
να πληρώσει; Γιατί δεν έχετε εφαρµόσει ποτέ την απευθείας τιµολόγηση των διαφηµίσεων στα µέσα ενηµέρωσης; Ποιους εξυπηρετείτε -θα µας πείτε τώρα- και θέλετε το κράτος να στερηθεί
175 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο;
Οι δηµοσιογράφοι δεν είναι µόνο η βιτρίνα των εκατό που είναι
µπροστά, είναι δεκαοχτώ χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι αυτήν τη
στιγµή έχουν συντάξεις των 1.000 ευρώ. Ποιους εξυπηρετείτε µε
αυτόν τον τρόπο; Ποιος θα κερδίσει αυτά τα 175 εκατοµµύρια;
Χωρίς -επαναλαµβάνω- να εφαρµόζετε τον νόµο µας για την
απευθείας τιµολόγηση, τους δίνετε συνεχώς παράταση. Διότι ξέρετε καλά κι εσείς -το ξέρετε καλά γιατί ήσασταν δικηγόρος στην
Ένωση- ότι το αγγελιόσηµο δεν είναι εισφορά υπέρ τρίτων. Ήταν
ένα µέρος των κερδών που οι εργοδότες µας αποφάσισαν να δώσουν αντί εργοδοτικής εισφοράς. Κι επειδή κάποιοι δεν πλήρωναν -για να ξέρει το Σώµα- χρησιµοποιήθηκαν ως µεσάζοντες οι
διαφηµιστές, οι οποίοι στο µεταξύ είπαν «είναι δικό µας». Ξαφνικά ενώ διαµεσολαβούσαν -το ξέρετε, θα το επιβεβαιώσετε πιστεύω- είπαν «είναι δικά µας λεφτά αυτά». Και πάνε τώρα να
φάνε και το 20%. Γιατί; Θέλω να µου πείτε ποιόν εξυπηρετείτε
µε όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πετρόπουλε,
καθίστε να τελειώσουν οι δύο οµιλητές. Θα ακουστούν κι άλλες
δυο – τρεις ερωτήσεις και θα σας δώσω τον λόγο να απαντήσετε.
Όµως, σε κάθε ερώτηµα µην γίνεται παρέµβαση Υπουργού.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σε όλους και χρόνια πολλά και για την Πρωτοµαγιά
και για τις µέρες που πέρασαν.
Βέβαια, ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να αναπτύξω τις θέσεις
µου για το ασφαλιστικό, που είναι ένα θέµα που έτυχε προνοµιακά να το γνωρίζω, γιατί ήµουν ένας από τους τρεις συναδέλφους γιατρούς, µαζί µε τον Βασίλη Λαοπόδη και τον Κώστα
Καραγιώτα, που φτιάξαµε το συνταξιοδοτικό των γιατρών µε
αναλογιστικές µελέτες κτλ..
Θα ήθελα να κάνω δυο, τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν µπορούσα να διανοηθώ ότι σε τόσο λίγο χρόνο
από τόσους λίγους ανθρώπους θα ακουστούν τόσα πολλά ψέµατα. Αυτό είναι για το βιβλίο Γκίνες. Αυτός ο συνδυασµός των
ψεµάτων µε τη διαδικασία της αλχηµείας, ανάγνωσης των αριθµών µάς έχει φέρει όλους σε µία παράκρουση.
Γιατί όµως λέγονται όλα αυτά τα ψέµατα; Κατ’ αρχάς, δεν
άκουσα κανέναν να πει ότι το ασφαλιστικό έπρεπε να αλλάξει κι
ότι καταστρέφεται. Αν το ασφαλιστικό ήταν καλό το ‘91 και το
‘92 που έγινε η πρώτη αλλαγή από τη Νέα Δηµοκρατία -δεν θα
την κρίνω- τι χρειαζόταν; Στη συνέχεια, η προσπάθεια του
ΠΑΣΟΚ, η προσπάθεια του Ρέππα, η άλλη αλλαγή που έγινε από
την κ. Φάνη Πετραλιά, αυτές οι αλλαγές που ακολούθησαν, γιατί
γίνονταν, αφού είχαµε ένα καταπληκτικό ασφαλιστικό;
Τι είναι αυτό που ενοχλεί όµως τους πολιτικούς αντιπάλους εν
τω Κοινοβουλίω και λέγονται όλα αυτά τα ψέµατα; Τους ενοχλούν δυο, τρία πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι γίνεται µεταρρύθµιση. Περνάµε επιτέλους σε άλλη δοµή και σε άλλη αντίληψη.
Δεν µπορεί να έχουµε τα πρώην ευγενή ταµεία και να τα αναστήσουµε, πρώτον, γιατί δεν θέλουµε, είναι έξω από την πολιτική
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µας και τη φιλοσοφία µας, και δεύτερον, γιατί δεν µπορεί κανείς
να αναστήσει τους νεκρούς.
Είµαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος ήρθα στη Βουλή. Από τα
4.300 ευρώ που έπαιρνε ο διευθυντής, συντονιστής του ΕΣΥ µε
τριάντα πέντε χρόνια υπηρεσία -εγώ έφυγα µε τριάντα οκτώ χρόνια- έχει καταντήσει να παίρνει 1.700 ευρώ από το δηµόσιο και
αν πάρει από το ΤΣΑΥ.
Από πότε έχετε να δώσετε εφάπαξ, αγαπητοί συνάδελφοι; Από
το 2014 είµαι συνταξιούχος. Μας ενοχλεί ότι θα το πάρουµε,
αλλά θα είναι µειωµένο κατά 10%; Εγώ να το πάρω θέλω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά 20%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Και 20%, γιατί µε τη δική σας πολιτική
δεν θα το πάρω ποτέ. Διότι αφού τα ταµεία είναι ελλειµµατικά,
πώς θα πάρω εφάπαξ; Δεν είναι όµως προσωπικό το ζήτηµα.
Ενοχλεί λοιπόν, γιατί εδώ έχουµε µεταρρύθµιση.
Και τι άλλο ενοχλεί; Το ότι σε αυτήν τη µεταρρύθµιση, µε τα
όποια προβλήµατα -ανέφερε αρκετά ο κ. Πετρόπουλος- υπάρχει
µια αντίληψη ότι υπάρχει αναδιανοµή µε δύο τρόπους: Ο ένας
τρόπος είναι ότι το κράτος χρηµατοδοτεί από τον προϋπολογισµό αυτήν τη χαµηλή σύνταξη των 380 ευρώ, αλλά εφαρµόζει
διαφορετικές εισφορές µε βάση το εισόδηµα. Αυτό δεν το αντέχετε. Είναι πολύ σκληρό για να το καταπιείτε, διότι, κατά την
άποψή σας, είστε εκφραστές µίας πολιτικής που θέλει µια ισότητα η οποία θα κάνει τον πλούσιο και τον φτωχό ίσο. Εµείς δεν
έχουµε αυτήν την άποψη.
Κι έτσι ενώ υπάρχουν ένα εκατοµµύριο επτακόσιοι πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν έχει υποστεί τίποτα η σύνταξή τους,
δεν θα µειωθεί, από τους δύο εκατοµµύρια εξακόσιους συνταξιούχους -πόσοι είναι όλοι;- βάζετε τις φωνές. Ποια ήταν η άποψή
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σε κανέναν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Σας παρακαλώ, µην µε διακόπτετε,
κύριε Οικονόµου. Αυτά να τα κάνετε στα κανάλια. Εδώ είναι
Βουλή.
Σε κανέναν. Και σας λέω το εξής: Ποια ήταν η άποψή σας; Δεν
χρειάζεται να κάνω πολιτική ανάλυση και να σας πω τι λέει ο νεοφιλελευθερισµός. Η άποψή σας είναι κατατεθειµένη έµπρακτα,
δηλαδή οριζόντιες περικοπές, όχι µόνο στις συντάξεις αλλά σε
όλα, από την υγεία µέχρι οπουδήποτε.
Ποιους ευνοούν οι οριζόντιες περικοπές; Πάντα τους κυρίαρχους, τους υψηλά ιστάµενους. Ποιους καταδικάζουν; Τους µικροµεσαίους για τους οποίους κόπτεστε τώρα, υποτίθεται.
Η άποψή σας είναι έµπρακτη νεοφιλελεύθερη, δηλαδή, υπερσυγκέντρωση του πλούτου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εµένα απ’ όλα αυτά δεν µε ενόχλησαν τόσο πολύ όσο µε ενόχλησαν δύο, τρία γεγονότα. Πρώτον ήρθε στην Αίθουσα της Βουλής -δεν θα το σχολίαζα, εάν δεν ήταν ειδικός αγορητής από το
Ποτάµι- επιχείρηµα του ακροδεξιού, ρατσιστικού υποψηφίου της
Αυστρίας για να ενισχύσει τα επιχειρήµατα ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρω, υπάρχει ιδεολογική φτώχεια, υπάρχει πολιτική ένδεια,
υπάρχει και ένδεια µιας πραγµατικότητας.
Αυτό δεν θα το έλεγα καθόλου. Το λέω, όµως, προς τους εκλεκτούς συναδέλφους εκείνους οι οποίοι παρουσιάζονται µε ένα
λαϊκό δήθεν πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο µε τα ψέµατα που λέει
ανοίγει άσχηµους δρόµους, πολύ πιο άσχηµους απ’ αυτούς που
απεργάζεται η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι αυτή που είναι και λέει
ποια είναι.
Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν κάποια πράγµατα τα οποία είναι
πρωτάκουστα. Θυµήθηκε ο συµπατριώτης µου, ο συγχωριανός
µου Βουλευτής, τους νεκρούς της Marfin το 2016; Δεν ήµουν
Βουλευτής το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, το 2015. Δεν
υπήρξαν τότε αντίστοιχα 5η Μαΐου να έρθει και να τους τιµήσουµε; Και κακώς αντιµετωπίστηκε -το λέω εγώ ως συριζαίος- µε
αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και από
εκεί και πέρα να µιλήσει κάποιος -εάν ήθελε- που πάντως πάνω
σε αυτό δεν χωρούσε κουβέντα.
Προσοχή, όµως. Καταλαβαίνουν, καταλαβαίνει ο κόσµος όλα
τα τερτίπια. Είναι τερτίπια απόγνωσης.
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Εν πάση περιπτώσει, αισθάνοµαι ότι αρκετοί συνάδελφοι -όχι
όλοι- και κάποιες πτέρυγες έχουν ανοίξει έναν δρόµο που µπορεί
να µην έχει επιστροφή. Καλό είναι οι συνάδελφοι από την Ένωση
Κεντρώων να ρίξουν µια µατιά στην ιστορία της Βαϊµάρης, να
δουν ποιοι άνοιξαν τον δρόµο στον φασισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπουκώρος και µετά ο κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς για τα τελευταία που διαδραµατίστηκαν σήµερα
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, πολύ καλά κάνει κατά την ταπεινή µου άποψη ο Πρόεδρος του Σώµατος και προσπαθεί να
επιβάλλει την εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου σε όλους
τους χώρους.
Από εκεί και πέρα, όµως, δεν διαθέτουµε κοντή µνήµη, κύριοι
συνάδελφοι. Άκουσα πολλούς συναδέλφους από την κυβερνητική πλειοψηφία και σήµερα το πρωί και χθες το βράδυ να µιλάνε
για κατάπτωση του πολιτικού και δηµοσίου λόγου, να µιλάνε για
bullying Βουλευτών και για όλα αυτά. Η Νέα Δηµοκρατία µε σταθερότητα και συνέπεια καταδικάζει όλα αυτά τα φαινόµενα που
πλήττουν τον κοινοβουλευτισµό.
Για να ξαναγνωριστούµε, όµως, κύριοι συνάδελφοι, θέλετε
µήπως να θυµίσω ποιος κατέστησε κανόνα την φραστική βία
στον δηµόσιο λόγο και στον πολιτικό λόγο την τελευταία τριετία;
Θέλετε µήπως σήµερα, Κυριακή πρωί, να θυµίσω ορισµένους χαρακτηρισµούς που ήταν στην καθηµερινή φρασεολογία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση;
Κάθε µορφής βία είτε αυτή είναι φραστική, είτε είναι ωµή βία
ή οποιαδήποτε άλλη βία πρέπει να την καταδικάζουµε µε σταθερότητα και συνέπεια και όχι να την καταδικάζουµε όταν βρισκόµαστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης και να την υποθάλπουµε
ή να επιχαίρουµε γι’ αυτήν όταν ανερχόµαστε στα κυβερνητικά
έδρανα. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό.
Έχετε τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την κατάπτωση του δηµοσίου πολιτικού λόγου στην Ελλάδα και γι’ αυτήν τη φραστική
πολιτική βία, που ευχόµαστε να µην πάρει άλλου είδους διαστάσεις.
Έρχοµαι τώρα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ.
Αποστόλου. Σήµερα, σαν να µην συµβαίνει τίποτα, όχι µόνο ανακοίνωσε τη φορολόγηση των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων των
αγροτών, αλλά µας είπε ότι θα υπολογίζονται και για τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Εδώ έχουµε ξεπεράσει κάθε ρεκόρ διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας. Έρχεται ο κ. Αποστόλου και
επικαλείται τον ν.4172/2013 και λέει πως η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαµαρά, είχε αποφασίσει τη φορολόγηση
των ενιαίων ενισχύσεων των αγροτών.
Αυτό είναι ψευδές βεβαίως, κύριε Αποστόλου, διότι, στο άρθρο
21 του νόµου στον οποίο αναφερθήκατε, αλλά και στην αιτιολογική έκθεση του, λέει ξεκάθαρα ότι ειδικά για τον προσδιορισµό
του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα
στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα
έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. Δεν αναφέρει πουθενά
τις επιδοτήσεις. Ψεύδεστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μπουκώρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα ας έρθουµε στο νοµοσχέδιο γιατί ο χρόνος
είναι ελάχιστος, κύριε Πρόεδρε.
Το ασφαλιστικό το οποίο φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει ταξικό πρόσηµο και είναι κοινωνικά δίκαιο. Ποιος
σας είπε ότι όταν διαλύετε τη µεσαία τάξη, χωρίς να δίνετε τίποτα στους κοινωνικά ασθενέστερους, είναι κοινωνική δικαιοσύνη; Δηλαδή, οι κοινωνικά ασθενέστεροι περιµένουν την
καταστροφή όλων των υπολοίπων ως κέρδος;
Αυτό µπορεί να υπάρχει µέσα στο πολιτικό πλαίσιο που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, όµως, δεν υπάρχει που-
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θενά αλλού. Εξοντώνετε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους
επιστήµονες µε υπέρµετρες φορολογικές εισφορές, γιατί δεν
είναι ασφαλιστικές από την ώρα που συνδυάζονται απολύτως µε
το εισόδηµά τους.
Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος και
οι προλαλήσαντες και ικανότατοι συνάδελφοι κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης, θα ήθελα να
κάνω δυο-τρεις πολιτικές παρατηρήσεις.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ο λογαριασµός που φέρνετε στον ελληνικό λαό είναι βαρύτατος και ανέρχεται στα 12 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2015 είναι 3 δισεκατοµµύρια και πλέον τα
µέτρα, το πακέτο Τσακαλώτου 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, το προληπτικό µνηµόνιο 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και µόλις χθες το
βράδυ το έγκυρο ειδησεογραφικό πρακτορείο «BLOOMBERG»
µάς πληροφορεί ότι ετοιµάζεται νέο µνηµόνιο το 2018 ύψους 5,2
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, που σας περίµεναν όσοι σας ψήφισαν ως µάννα εξ ουρανού, βρέχει κυριολεκτικά µνηµόνια το ένα µετά το άλλο.
Ο λογαριασµός είναι 12 δισεκατοµµύρια, λοιπόν, και κανένα
ταξικό πρόσηµο δεν έχει. Μια εξίσωση προς τα κάτω για ολόκληρο τον ελληνικό λαό, για όλες τις κοινωνικές τάξεις, για όλες
τις επαγγελµατικές οµάδες.
Και πρέπει επιτέλους σε αυτήν την Αίθουσα να τελειώνει και ο
µύθος των ικανών διαπραγµατευτών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Δεν είστε διαπραγµατευτές, πραγµατευτάδες του πόνου
και της οργής του ελληνικού λαού είστε. Εµπορευτήκατε ξεδιάντροπα, ως αντιπολίτευση, τα δεινά που έφερε η κρίση και σήµερα
το µόνο που σας απασχολεί είναι πώς θα εξωραΐσετε την αφαίµαξη που προκαλείτε στον ελληνικό λαό.
Όσο νωρίτερα φύγετε τόσο το καλύτερο και για τους Έλληνες
και για την Ελλάδα, αλλά σε τελική ανάλυση -ακούστε το και
αυτό- ίσως είναι καλύτερα και για εσάς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αποστόλου,
ισχύει το ίδιο που είπα στον κ. Πετρόπουλο, δηλαδή, κρατάτε τις
παρατηρήσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µπορεί να γίνεται
αυτό κάθε φορά που τσιγκλιέται ένας Υπουργός να παίρνει τον
λόγο να απαντά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι θέµα προσωπικό για τον απλούστατο λόγο
ότι δεν µπορεί Βουλευτής, απευθυνόµενος στον Υπουργό, να
λέει ότι ψεύδεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δοθεί ο
λόγος, αλλά έχω αναγγείλει τον κ. Βρούτση. Κύριε Αποστόλου,
ξέρω αν είναι προσωπικό ή όχι. Όταν είµαι εγώ στο έδρανο, αφήστε τα προσωπικά. Καθήστε και θα σας δώσω τον λόγο µετά τον
κ. Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης, η οποία ονοµάζεται µεταρρύθµιση, το µόνο που δεν
είναι είναι µεταρρύθµιση. Στην ουσία πρόκειται για έναν µηχανισµό µείωσης συντάξεων, ο οποίος µετατρέπει τις ασφαλιστικές
εισφορές σε φορολογικά ποσοστά. Αυτό είναι συνοπτικά αυτό
το οποίο κατατέθηκε χθες στην Ολοµέλεια της Βουλής και το
οποίο συζητούµε.
Μαζί µε αυτό κατατέθηκε και ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, το
οποίο µας γυρνά τη µνήµη πίσω, καθότι παραπέµπει στη µεγάλη
φορολογική επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ. Όπως πολύ συνοπτικά είπα,
για να ποσοτικοποιήσω το µέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης διαµέσου του φόρου αλληλεγγύης, είναι 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ από την τσέπη κάθε Έλληνα φορολογούµενου, που ισοδυναµεί µε µισό ΕΝΦΙΑ. Το λέω αυτό συγκριτικά προς την Κυβέρνηση, για να θυµηθείτε, κύριοι Υπουργοί, το περίφηµο «θα
σκίσουµε όλα τα φορολογικά µέτρα και πρώτον τον ΕΝΦΙΑ τον

9474

οποίο θα καταργήσουµε». Σήµερα φέρνετε ακόµη µισό ΕΝΦΙΑ.
Και δεν έφτανε αυτό, αλλά καταθέσατε χθες µία τροπολογία.
Η τροπολογία, για την οποία σας µίλησα το πρωί, θα µπορούσε
να έχει τον τίτλο «η απόλυτη κόκκινη γραµµή» ή τον τίτλο «ο
λόγος µου είναι συµβόλαιο». Και αναφέροµαι στον κ. Τσακαλώτο.
Ποιος δεν θυµάται, κύριοι συνάδελφοι, το περίφηµο 12.000
ευρώ που τάζατε στον ελληνικό λαό αδιάντροπα; Το 12.000 ευρώ
αφορολόγητο σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες. Αντί αυτού,
το 9.500 ευρώ αφορολόγητο της Νέας Δηµοκρατίας το διαπραγµατευτήκατε, το φτάσατε 9.100 ευρώ και η δήλωση του κ. Τσακαλώτου, που από χθες παίζει στο διαδίκτυο στο Υπουργείο
Οικονοµικών, µε εσάς δίπλα, κύριε Κατρούγκαλε, ο οποίος γνέφατε ότι είστε απόλυτοι υπερασπιστές του 9.100 ευρώ, ήταν ότι
θα παραιτηθείτε, εάν παραβιάσετε την «κόκκινη» γραµµή του
9.100 ευρώ. Σήµερα να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι ήρθε πλέον
το αφορολόγητο στα 8.663 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια της Κυβέρνησης και η αξιοπρέπεια που έταζε στους Έλληνες.
Δεν φτάνει, όµως, αυτό. Μέσα σ’ αυτήν την τροπολογία προκύπτουν δύο πολύ σοβαρά θέµατα. Για το ένα πήρα απάντηση
λίγο πριν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να µας ακούσουν οι αγρότες. Πριν από δύο µήνες βρισκόµουν σε τηλεοπτικό
σταθµό µε τον κ. Πετρόπουλο. Έθεσα το θέµα, εάν οι αγροτικές
επιδοτήσεις θα έχουν την ίδια επαχθή αντιµετώπιση του 27,2%,
εισφορών δηλαδή. Τότε ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι αυτό είναι
αδύνατο και είναι όνειρα θερινής νυκτός. Εγώ σιώπησα, πέρασαν
δύο µήνες και σήµερα αυτή η τροπολογία επιβεβαιώνει µετά και
την τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι
αγρότες πλέον στο αγροτικό εισόδηµα που προκύπτει από τις
αγροτικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται -γιατί περί φορολογίας πρόκειται- µε 27,2% στις επιδοτήσεις τους.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε το αφορολόγητο. Ζήτησα και περιµένω απάντηση από τον κ. Αλεξιάδη, διότι η τροπολογία η οποία
κατατέθηκε δείχνει ένα πράγµα, ότι πάνω από τα 20.000 ευρώ δεν
υπάρχει αφορολόγητο. Είναι µείζον θέµα. Ζητάµε διευκρινίσεις
πριν τοποθετηθούµε οριστικά. Περιµένω την τοποθέτηση του κ.
Αλεξιάδη. Δεν λύνεται µε δηλώσεις είτε του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης είτε του κ. Αλεξιάδη αυτή η τροπολογία. Θέλει νοµοθετική πρωτοβουλία. Περιµένουµε.
Πάµε τώρα στα ζητήµατά µας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να είµαι για ακόµη µία φορά ειλικρινής, όπως προσπαθώ
πάντα και όταν ήµουν Υπουργός και έδινα µάχες επί δυόµισι χρόνια µέσα στο Υπουργείο και σήµερα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ, τα κάνατε θάλασσα. Τα κάνατε θάλασσα και
αυτό το οποίο φέρνετε σήµερα ως ασφαλιστικό, που είπα ότι δεν
πρόκειται για µεταρρύθµιση, είναι ένα κακέκτυπο αντίγραφο της
δικής µας πρωτοβουλίας που ήταν έτοιµη να εφαρµοσθεί την 1η
Ιανουαρίου 2015. Το πήρατε, το κακοποιήσατε, αλλάξατε τους
συντελεστές αναπλήρωσης, βάλατε και λίγη ιδεοληψία και ενοποιήσατε όλα τα ταµεία, κάτι για το οποίο επαίρεστε ότι είναι και
αριστερή αντίληψη, καταργώντας την αυτονοµία του ΟΓΑ και
µέσα σ’ αυτό φέρνετε τώρα τον λογαριασµό Τσίπρα-Καµµένου γιατί έτσι αποτυπώνεται πλέον- 3,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ερώτηση: Κύριε Βρούτση, εσείς τα ισορροπήσατε; Είµαι ο
πρώτος που το έλεγα και θα συνεχίσω να το λέω. Δεκαετίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
είχε παθογένειες, αγκυλώσεις, στρεβλώσεις, ανισότητες, ήταν
ένα ψηφιδωτό γεµάτο εξαιρέσεις. Προσπαθήσαµε να τα διορθώσουµε και ως παράταξη διαχρονικά, αλλά και τα δυόµισι αυτά
χρόνια που ήµουν στο Υπουργείο, όπως και οι προκάτοχοί µου.
Ερωτώ: Όταν γινόντουσαν αυτές οι προσπάθειες, πού ήταν η
Αριστερά; Η Αριστερά πάντα ήταν στο πεζοδρόµιο -εσείς, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ- και κάνατε επίθεση λαϊκισµού σε οποιαδήποτε µεταρρύθµιση και εξορθολογισµό του κράτους προσπαθούσε να γίνει.
Και επειδή τα πράγµατα πρέπει να λέγονται µε το όνοµά τους,
δυστυχώς, σας συνοδεύει, κύριε Υπουργέ, το παρελθόν σας.
Εδώ κρατάω τη φωτογραφία τη δική σας, όταν πριν από δύο
χρόνια περίπου -όταν προσπαθούσα στο Υπουργείο να βάλω
τάξη- ήσασταν στο Σύνταγµα, µαζί µε τους ονοµαζόµενους διαµαρτυρόµενους τους δικούς σας και τάζατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Την κρατάω για το ιστορικό αρχείο της Βουλής, για να θυµάστε τι λέγατε και τι λέτε σήµερα, δύο χρόνια µετά.
Την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κάτι ακόµη. Επειδή ο κ. Πετρόπουλος λίγο πριν είπε για το
ζήτηµα της υπονόµευσης και το λέτε κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, υπονόµευση η Νέα Δηµοκρατία, το κόµµα που βάζει
πάντα την Ελλάδα και την πατρίδα πάνω από το κοµµατικό όφελος;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κρατώ, λοιπόν, και καταθέτω στα Πρακτικά τι θα πει υπονόµευση. Κοιτάξτε τι θα πει υπονόµευση. Κεντρική αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν πληρώνουµε τίποτα µέχρι να καταρρεύσουν». Ποιοι;
Η Νέα Δηµοκρατία ή η Ελλάδα θα έπεφτε; Δίνατε οδηγία στον
κόσµο να µην πληρώσει εισφορές, να µην πληρώσει φόρους.
Αυτοί είστε, κύριοι Υπουργοί. Είστε απαράδεκτοι! Υπονοµεύατε
τη χώρα, δηλητηριάσατε την κοινωνία, τη διχάσατε και έχετε το
θράσος σήµερα να έρχεστε να µιλάτε για τη Νέα Δηµοκρατία για
υπονόµευση, το κόµµα που πάντα στήριζε την εθνική προσπάθεια.
Το καταθέτω για την ιστορική µνήµη της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αφίσα, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αξιοπρεπείς συντάξεις. Άλλη αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον
Πρωθυπουργό να µιλάει για την αξιοπρέπεια των συντάξεων.
Κοιτάξτε την αφίσα. Είναι ένας κύριος συνταξιούχος -δεν ξέρωο οποίος καταγγέλλει τη Νέα Δηµοκρατία για έλλειψη αξιοπρεπών συντάξεων. Υποτίθεται ότι θα ερχόσασταν εσείς να του δώσετε τις αξιοπρεπείς συντάξεις, τη δέκατη τρίτη σύνταξη, το
εφάπαξ, το επικουρικό, την αύξηση όλων των συντάξεων, την
επαναφορά.
Το καταθέτω για την ιστορική µνήµη και εξηγούµαι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αφίσα, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ήµουν στο Υπουργείο προσπαθούσα και εγώ µε τη σειρά µου να νοικοκυρέψω. Παρέλαβα
από προκατόχους µου µία κατάσταση. Ποτέ δε γύρισα προς τα
πίσω να πω τι γινόταν. Χρέος του Υπουργού και της κάθε κυβέρνησης είναι να στέκεται µπροστά και να κοιτά µπροστά. Να χτίζει
πάνω σε ό,τι κληρονοµεί και να αλλάζει ό,τι δεν είναι σωστό. Αυτό
έκανα. Εσείς το µόνο που κάνατε ήταν να γκρεµίσετε. Δεν αφήσατε τίποτα όρθιο.
Κρύψατε τον «ΗΛΙΟ», τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που φανέρωσε τις µαϊµού-συντάξεις και από τον Αύγουστο του ‘15 δεν
ξαναβγάλατε τον «ΗΛΙΟ». Γιατί; Γιατί ήταν οι πρώτες µειώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ που κρύβετε, το 2% οριζόντια των κύριων συντάξεων
και το 6% των επικουρικών το ‘15 και αν έβγαινε ο «ΗΛΙΟΣ» τον
Αύγουστο, ο οποίος ήταν πλέον δηµόσια κατάκτηση των δηµοσιογράφων, παιδιών που έκαναν µεταπτυχιακό στο ασφαλιστικό
της χώρας, θα φαίνονταν οι δικές σας µειώσεις, που εκεί ήταν
και η πρώτη µείωση και η κατάρρευση της ελάχιστης σύνταξης
των 486 ευρώ.
Σταµατήσατε τον «ΑΤΛΑ»; Ξέρετε τι ήταν ο «ΑΤΛΑΣ», κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Η µεγαλύτερη τοµή στο ασφαλιστικό
µετά τον «ΗΛΙΟ». Τον παρουσίασα τον Δεκέµβριο του ‘14 και τον
άφησα κληρονοµιά στους επόµενους. Όποιος µπει σήµερα στο
Υπουργείο Εργασίας, θα δει τα ένσηµά του για είκοσι ένα χρόνια.
Έδινε τη δυνατότητα οι συντάξεις να βγαίνουν µέσα σε µία µέρα,
εάν συνεχίζατε την προσπάθεια. Σας το παρέδωσα και τι κάνατε;
Το εγκαταλείψατε. Γιατί, κύριε Υπουργέ; Για να µη δείξετε ότι
υπάρχει συνέχεια στο κράτος; Αυτοί είστε, αυτά γκρεµίσατε και
γι’ αυτό σήµερα πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι συνταξιούχοι.
Τι πληρώνουν οι συνταξιούχοι; Εφάπαξ 20% οριζόντια µείωση γι’
αυτούς που θα το πάρουν. Και επειδή ακούω περί εφάπαξ, σας
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θυµίζω όταν έφυγα από το Υπουργείο είχα δώσει 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ από πληρωµή εφάπαξ σε ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιους συνταξιούχους και από την ηµέρα που έφυγα από το
Υπουργείο δεν δώσατε ούτε ένα εφάπαξ. Και µάλιστα, ειδικά για
το εφάπαξ, µε συνοδεύει και µε στοιχειώνει, κύριε Υπουργέ, αυτό
εδώ το κείµενο.
Είναι το δικόγραφο που έλαβα εναντίον της δικής µου ρύθµισης για το εφάπαξ, το οποίο θεωρούσατε ότι είναι απάνθρωπο,
το οποίο ήταν πολύ πιο ήπιο από τη δική σας περικοπή που σήµερα φέρνετε και το κάνατε ως δικηγορικό γραφείο.
Αυτό θα το καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, περισσότερο, για να
δείτε την αντίφασή σας. Τι λέγατε χθες, τι λέτε σήµερα και πώς
συµπεριφέρεστε. Σας στοιχειώνουν τα λάθη σας και το παρελθόν
σας. Αυτό πληρώνει σήµερα ο ελληνικός λαός.
Κύριες συντάξεις. Πέρα από τις οριζόντιες περικοπές του ‘15
έχουµε 10% έως 30% οριζόντια µείωση για όλους τους νέους
συνταξιούχους και σε δύο χρόνια από τώρα και οι σηµερινοί συνταξιούχοι, για λόγους απουσίας ανισότητας στο ασφαλιστικό σύστηµα, θα εξοµοιωθούν. Θα µειωθούν και οι συντάξεις των
σηµερινών συνταξιούχων 10% έως 30% οριζόντια για όλους.
Αυτό το λέω, για να το ξέρουν και να συνεννοούµαστε ως πολιτεία και ως κράτος.
Το ζήτηµα των επικουρικών. Η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος,
την οποία καταγγέλλατε και η οποία αποτελεί µεταρρύθµιση, είχε
προοπτική να κόψει τις επικουρικές συντάξεις 4,5% καταγεγραµµένο στον κρατικό προϋπολογισµό για το 2015 και 0% για το
2016, καθότι η οικονοµία και το δηµοσιονοµικό υπόδειγµα της
χώρας πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Εσείς τι κάνατε; 6% το 2015
και 20% το 2016 και ένας Θεός ξέρει προς τα πού ακόµα θα πάει
η περικοπή! Τα ζητήµατα των αναπηρικών και της χηρείας ούτε
καν τα συζητάω. Είναι περικοπές πολύ βάναυσες και πολύ δυσάρεστες.
Κατώτατη σύνταξη. Πήρατε την κατώτατη σύνταξη στα 486
ευρώ και την παραδίδετε σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο στα
320 έως 384 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο κ. Τσίπρας µίλησε
προχθές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και είπε για
αξιοπρεπή εθνική σύνταξη. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι αυτό
είναι µια οριζόντια µείωση της βασικής σύνταξης που την έκανε
ο ΣΥΡΙΖΑ από 486 ευρώ -τόσο την παραλάβατε- και την παραδίδετε στα 320 ευρώ έως 384 ευρώ.
Το ζήτηµα του ΕΚΑΣ. Δεν µου λέτε, κύριε Υπουργέ, το e-mail
Χαρδούβελη το έχετε δει προφανώς. Ήταν εκείνο για το οποίο ο
κ. Τσίπρας από αυτό εδώ το Βήµα έλεγε και απειλούσε τη Νέα
Δηµοκρατία, τον κ. Σαµαρά τότε, όλους τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Και µάλιστα είπε -και θα το δείτε στο διαδίκτυο«µην τολµήσετε και υπογράψετε την τελευταία αξιολόγηση», δηλαδή το e-mail Χαρδούβελη, «διότι πρέπει να λαµβάνετε υπ’ όψιν
το πρώτο κόµµα της Αντιπολίτευσης». Και είπε ο κ. Τσίπρας
«στέλνω µήνυµα και στην Ευρώπη». Και φυσικά τα γκρεµίσατε
όλα και το e-mail Χαρδούβελη, που περιελάµβανε οριακές παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό, διότι είχε πλέον ισορροπήσει το σύστηµα, 310 εκατοµµύρια ευρώ, το δεκαπλασιάσατε στα 3,1
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι η παρέµβασή σας, η οποία
πολύ εύκολα προκύπτει από τα 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ της
διετίας 2015-2016, το ΑΕΠ που ρίξατε έξω, και φυσικά ένα κοµµάτι συµφωνήσατε µε την τρόικα να το ρίξετε στο ασφαλιστικό.
Τόσο απλά είναι. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενοι, οι µηχανικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι αγρότες πρέπει να ξέρουν σήµερα ότι τίποτα από αυτά τα οποία γίνονταν και έρχονται να
νοµοθετηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν εάν δεν κάνατε
αυτήν τη ζηµιά στην οικονοµία.
Και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και θα κλείσετε µε
αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω το εξής: Και αν ακόµα πήρατε την εξουσία
στις 25 Ιανουαρίου 2015, κερδίσατε την εξουσία µε ψέµατα, µε
εξαπάτηση, µε λαϊκισµό, µε συγκεντρώσεις αγανακτισµένων στο
Σύνταγµα, όπου πρωταγωνιστούσατε µαζί µε τον κ. Τσίπρα,
κύριε Κατρούγκαλε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Με την ψήφο του ελληνικού λαού.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και αν ακόµα το κάνατε τότε για την
εξουσία, αλλά συνεχίζατε τις µεταρρυθµίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές που είχαµε δροµολογήσει, τίποτα από αυτά δεν θα
συνέβαινε. Όµως, πήγατε στη λογική του plan X του κ. Βαρουφάκη και τα capital controls ήταν η συνέπεια. Άρα, το γκρέµισµα
της οικονοµίας, ο λαϊκισµός και η δηµαγωγία έφερε αυτή τη
ζηµιά στην οικονοµία και αυτό πληρώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, δεν έχετε άλλο χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Με λίγα λόγια, επειδή πρέπει να στείλουµε και ένα µήνυµα
στον κόσµο: Κοιτάξτε, όταν δεν ευηµερούν ούτε οι αριθµοί ούτε
οι άνθρωποι οι κυβερνήσεις πέφτουν µε πάταγο. Σας συνιστώ,
λοιπόν, να φορέσετε ζώνες ασφαλείας, όχι για την εκτόξευση
της ανάπτυξης που τάξατε, αλλά για τη σύγκρουση που θα έχετε
το επόµενο διάστηµα µε την κοινωνία, η οποία θα είναι σφοδρή
και η οποία θα είναι για εσάς µοιραία.
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, είµαι υποχρεωµένος να πω ότι
οι προκλήσεις του ασφαλιστικού για την Νέα Δηµοκρατία παραµένουν ανοικτές. Όχι στη λογική του λαϊκισµού που θέτατε εσείς
όταν ήσασταν Αντιπολίτευση, αλλά µε σεβασµό στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, µε δηµοσιονοµική ισορροπία θα
πρέπει να αποκαταστήσουµε αδικίες, στρεβλώσεις σε ανθρώπους οι οποίοι θίγονται σήµερα, σε αδικίες κατάφωρες οι οποίες
υπάρχουν, και αυτό η Νέα Δηµοκρατία θα το κάνει σύντοµα, γιατί
εµείς είµαστε η πραγµατική ελπίδα, κύριοι Υπουργοί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν παραδώσω τη θέση µου στον συνάδελφο κ. Βαρεµένο. Πρώτον, θα ήθελα να παρακαλέσω τα
κόµµατα που προτίθενται να καταθέσουν αίτηµα για ονοµαστική
ψηφοφορία να το κάνουν όσο το δυνατόν συντοµότερα -δεν λέω
τώρα, αλλά πάντως νωρίς το απόγευµα- για να µπορέσουν οι
υπηρεσίες της Βουλής να κάνουν την προετοιµασία, για να µην
χάσουµε χρόνο το βράδυ στις 10.00’. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Δεύτερον, δευτερολογία Κοινοβουλευτικών δεν θα υπάρχει,
απλά µικροπαρεµβάσεις. Έτσι, απαντώ και σε ένα αίτηµα του κ.
Λοβέρδου, ο οποίος µετά τους τέσσερις Κοινοβουλευτικούς θα
έχει µια µικρή παρέµβαση, όπως µπορείτε και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί κάποια στιγµή, τρίλεπτη.
Νοµίζω ότι επειδή θα βοηθήσει όλη την Αίθουσα κι επειδή δεν
το είχα αναγγείλει πρέπει να δώσουµε τον λόγο για πέντε λεπτά
στον κ. Κατρούγκαλο, που θέλει να πει νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και να πει και ποιες βουλευτικές τροπολογίες κάνει αποδεκτές.
Νοµίζω ότι είναι χρήσιµο για τις τοποθετήσεις από δω και πέρα
και των συναδέλφων και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Μετά, για θέµα προσωπικό, όπως είπε ο κ. Αποστόλου, θα έχει
τον λόγο. Και µετά συνεχίζουµε κανονικά, όπως τα έχουµε εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εγκαταλείψω την Έδρα,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, 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 εννέα µέλη του Συλλόγου Φυσιολατρών Ορειβατών Πειραιώς «Ο Όλυµπος».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής )
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ελπίζω ότι σε πέντε λεπτά θα
ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Οι σηµαντικότερες είναι δύο µεταβατικές διατάξεις. Για να έχουµε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουµε το αγγελιόσηµο ως πόρο
του ΕΔΟΕΑΠ θα υπάρξει µία µεταβατική περίοδος και οι σχετικές
ρυθµίσεις για την κατάργηση του αγγελιόσηµου θα έχουν εφαρµογή από την 1η Αυγούστου του 2016.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Γιατί όχι από την 1η Ιανουαρίου όπως
τους άλλους;
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γιατί είναι παρέκκλιση από συµφωνηθέντα στη διαπραγµάτευση και από
µνηµονιακή δέσµευση, την οποία έχουν αναλάβει διαχρονικά και
οι κυβερνήσεις οι δικές σας.
Επίσης, υπάρχει µία µεταβατική περίοδος που αφορά την
έναρξη ισχύος των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων για τα Σώµατα
Ασφαλείας και για τις Ένοπλες Δυνάµεις από 1-7-2016, γιατί
µέχρι τότε θα έχει καταρτιστεί νέο ειδικό µισθολόγιο για τα Σώµατα Ασφαλείας και για τον Στρατό και θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις, όπως για παράδειγµα η καθιέρωση παράλληλης
επετηρίδας για τα Σώµατα Ασφαλείας, που θα διευκολύνουν την
αποτελεσµατικότερη συνέργεια του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου
µε το µισθολογικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Γίνεται δεκτό ένα δίκαιο αίτηµα των ίδιων εργαζοµένων των
Σωµάτων Ασφαλείας και του Στρατού, η σύνταξη λόγω θανάτου
να δίνεται µε τους ίδιους όρους µε τη σύνταξη λόγω ανικανότητας, µιας που προφανώς αυτή η κατηγορία εργαζοµένων διαφέρει από όλους τους άλλους, γιατί είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο
κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους πολύ περισσότερο σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
Να πω εδώ ότι ήταν αυτονόητο και έπρεπε να έχει προβλεφθεί
από την αρχή. Η παράλειψη αυτή οφείλεται στο ότι επαναλάβαµε
στο άρθρο 4 του δικού µας νόµου αυτούσια τη διάταξη του άρθρου 2 του ν.3865/2010, όπου προφανώς κι εκεί από παράλειψη
-δεν καταλογίζω καµµία πρόθεση ούτε στους συντάκτες του
νόµου αυτού- είχε παραλειφθεί να αναφερθεί η λόγω θανάτου
σύνταξη και είχε ενταχθεί «µόνο λόγω ανικανότητας». Είναι προφανές ότι όταν ρυθµίζουµε το έλασσον, το ατύχηµα ή τον τραυµατισµό, πρέπει να ρυθµίζουµε και το µείζον. Όταν προστατεύουµε από το κακό, πρέπει να προστατεύουµε και από το χείρον.
Νοµίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Και γίνονται και δεκτά άλλα
αιτήµατα που προέκυψαν από τη συζήτηση, αιτήµατα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αιτήµατα των δικηγόρων ως προς τις
εισφορές, θα τα δείτε, και θέµατα εκπροσώπησης. Αυτά είναι τα
πιο σηµαντικά.
Έρχοµαι στις τροπολογίες τώρα. Οι υπουργικές γίνονται δεκτές.
Η δική µας τροπολογία αφορά οργανωτικά κυρίως θέµατα του
Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ και την ένταξη του ΕΤΑΤ,
του προσυνταξιοδοτικού ταµείου, στον ενιαίο φορέα, ακριβώς
για να έχουµε πλήρη αντιµετώπιση των θεµάτων της κοινωνικής
ασφάλισης.
Πολιτικά θα ήθελα να επισηµάνω εδώ ότι δεν θεωρούµε ότι
έχουν απαλειφθεί οι ευθύνες των τραπεζών, οι υποχρεώσεις
τους, για τη χρηµατοδότηση αυτής της προσυνταξιοδοτικής ρύθµισης. Δεν θέλουµε να επαναλάβουµε την πάγια τακτική να δηµοσιοποιούνται ιδιωτικές υποχρεώσεις. Ρυθµίζουµε το γε νυν
έχον όπως έχει η κατάσταση κι επιφυλασσόµαστε για να µέλλον
να δούµε πώς θα µπορέσουµε να ρυθµίσουµε την πολιτική αυτή
εκκρεµότητα.
Ως προς τις βουλευτικές τροπολογίες, γίνεται δεκτή η υπ’
αριθµόν 402/3 τροπολογία του συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαρδάκη. Είναι για το επίδοµα τοκετού. Από κακή συνεννόηση των
υπηρεσιών –δεν οφείλεται σε µας, αλλά σε προγενέστερη κατάσταση- υπήρξε µια υποχρέωση επιστροφής επιδόµατος που είχε
καταβληθεί. Είναι προφανώς ανεπιεικές.
Υπάρχει επίσης µια αντίστοιχη πρόβλεψη πάλι από τον κ. Βαρδάκη µε την υπ’ αριθµόν 407/6 τροπολογία για συγκρότηση επιτροπής αγροτικών ατυχηµάτων. Εδώ και χρόνια δεν είχε συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αποτελεσµατική προστασία.
Επίσης, υπάρχει τροπολογία του κ. Βαρδάκη και άλλων συναδέλφων από άλλα κόµµατα, απ’ ό,τι γνωρίζω -δεν ξέρω αν συνυπογράφεται, έχω τον αριθµό µπροστά µου- για την εισφορά των
συνταξιουχικών οργανώσεων, που αναπροσαρµόζει στα είκοσι
λεπτά την εισφορά αυτή.
Γίνεται εν µέρει δεκτή -και θα πω τώρα τα µέρη της τροπολο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γίας που κάνω δεκτά- η υπ’ αριθµόν 398/2 τροπολογία της συναδέλφου κ. Χριστοφιλοπούλου και άλλων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
και η συναφής µ’ αυτή, στο βαθµό που επικαλύπτεται, 408/7 του
κ. Δηµαρά. Αφορά θέµατα αναπηρίας. Όπως έχω πει,…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Mόνο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ είναι
ή απ’ όλα τα κόµµατα; Πείτε το.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και του κ. Δηµαρά. Δεν ξέρω αν είναι άλλη, αν υπάρχει και άλλη που την
παραλείπω. Αναφέροµαι και σ’ αυτούς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι και από το Ποτάµι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο κοµµάτι της τροπολογίας; Όλη την κάνετε δεκτή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι. Θα σας πω
τώρα. Μισό λεπτό να δω τις υπογραφές. Με συγχωρείτε, κύριε
Οικονόµου. Δεν το έκανα επίτηδες. Διαβάζω τους υπογράφοντες
την τροπολογία, γιατί τελικά έχετε δίκιο. Δεν είχα προσέξει τις
υπογραφές. Είναι και το Ποτάµι. Διαβάζω τους υπογράφοντες,
για να µην υπάρχει παρεξήγηση: Χριστοφιλοπούλου, Μπαργιώτας, Κουτσούκος, Κεγκέρογλου, Οικονόµου και ο κ. Δηµαράς σε
αυτοτελή τροπολογία.
Εδώ, όπως έχω πει επανειληµµένα, στα θέµατα αναπηρίας δεν
εισάγαµε επεµβάσεις. Διατηρήσαµε το υφιστάµενο καθεστώς.
Άρα, ό,τι έχει ακουστεί για περικοπές είναι προφανώς ανακριβές
και άτοπο.
Ποια µέρη κάνω δεκτά από την τροπολογία; Θα τα κατονοµάσω. Απλώς να πω πρώτα την αιτιολογία της αποδοχής. Πρόκειται για πρόβλεψη να δίνονται κατά προτεραιότητα στα άτοµα
µε αναπηρία οι κάθε είδους παροχές. Εύλογο αίτηµα λόγω της
κατάστασής τους. Επίσης, η επέκταση των διατάξεων του π.δ.
169/2007 και σε άλλες κατηγορίες αναπηρίας που, επειδή είχαν
προβλεφθεί µεταγενέστερα, δεν συµπεριλαµβάνονται στη ρύθµιση. Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν συµπεριλαµβάνονται
στη ρύθµιση, όπως έχει διατυπωθεί.
Αντιθέτως, ουσιαστικές βελτιώσεις δεν τις κάνω δεκτές όχι
επειδή διαφωνώ µ’ αυτές, αλλά γιατί πρέπει να αντιµετωπιστούν
στο πλαίσιο της επιτροπής που -σας θυµίζω- έχει ως αποστολή
τον εξορθολογισµό και τη βελτιστοποίηση των υφιστάµενων παροχών, εντός όµως του πλαισίου της υπάρχουσας συνταξιοδοτικής δαπάνης για τα άτοµα µε αναπηρία. Άρα, δεν µπορούµε να
κάνουµε επιµέρους επεµβάσεις, γιατί θα έχουν ακριβώς ad hoc
χαρακτήρα και όχι τη σφαιρικότητα που χρειάζεται η σοβαρή αντιµετώπιση του θέµατος.
Άρα, απ’ αυτήν την τροπολογία της κ. Χριστοφιλοπούλου και
των άλλων συναδέλφων που κατονόµασα, κάνω δεκτό από το
άρθρο 7 το τµήµα Α και στο άρθρο 9 την προσθήκη, µόνο αυτή,
-µία µόνο υπάρχει στο άρθρο 9- καµµία από το άρθρο 10 και επόµενα. Στο άρθρο 27 κάνω δεκτό το τµήµα Α. Στο άρθρο 29 τη µοναδική προσθήκη. Στο άρθρο 35 το τµήµα Α. Αυτά.
Πρέπει να αναφερθώ σε τρεις τροπολογίες που δεν τις κάνω
δεκτές, αν και συµφωνώ µε το περιεχόµενό τους, γιατί θεωρώ
ότι χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Είναι η τροπολογία µε
αριθµό 424/19 συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ για τη µετατροπή επικουρικών ταµείων των κλάδων ελεύθερων επαγγελµατιών, δικηγόρων και άλλων σε επαγγελµατικά, που συµπίπτει µε ανάλογη,
την υπ’ αριθµόν 415/11 τροπολογία της κ. Χριστοφιλοπούλου.
Επειδή δεν την έχω µπροστά µου, δεν ξέρω αν συνυπογράφεται
και από άλλους Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Η άποψή µου επί του θέµατος έχει ως εξής: Ο πρώτος πυλώνας, της κύριας και δηµόσιας ασφάλισης, πρέπει να παρέχει αυτοτελώς πλήρη και αξιοπρεπή σύνταξη. Συµπληρωµατικό χαρακτήρα µόνο µπορούν να έχουν τα επαγγελµατικά ταµεία του δεύτερου πυλώνα. Με ποια προϋπόθεση; Ότι ο πρώτος πυλώνας,
δηλαδή η κύρια, η δηµόσια, αναδιανεµητική σύνταξη παρέχει
αξιοπρεπείς συντάξεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο αρχικό
επίπεδο διαβίωσης. Από εκεί και µετά κάθε επαγγελµατικός κλάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί τα δικά του ταµεία –τα επαγγελµατικά του δεύτερου πυλώνα- και είχα δηλώσει
εξαρχής στη φάση του διαλόγου που είχε προηγηθεί -δυστυχώς
ηµιτελούς, όχι µε ευθύνη του Υπουργείου…
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τι νοµικά πρόσωπα είναι αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακριβώς αυτό
είναι ένα από τα ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν, κύριε Οικονόµου.
Είχα, λοιπόν, απευθύνει πρόσκληση προς τους επιστηµονικούς
συλλόγους -Ιατρικό, Δικηγορικό, το Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο- εάν επιθυµούν τη µετεξέλιξη των υφιστάµενων επικουρικών συντάξεων σε επαγγελµατικές να µου το δηλώσουν
ούτως ώστε µε αυτόν τον τρόπο να µπορέσουµε και να καλύψουµε τον στόχο της συµπληρωµατικής προστασίας, αλλά και
να µειωθούν οι εισφορές, που αν συνυπολογιστεί το 11% που
αφορά στην επικουρική ασφάλιση, είναι πράγµατι υπέρογκες.
Δεν υπήρξε παρόµοια ανταπόκριση, λόγω της αποχώρησης
της µονοµερούς από τον διάλογο αυτών των επαγγελµατικώνεπιστηµονικών οργανώσεων και για αυτό δεν έγινε δυνατή η έγκαιρη αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Ο λόγος για τον οποίον δεν γίνεται δεκτό το αίτηµα τώρα είναι
γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές και νοµικές λεπτοµέρειες που
πρέπει να εξεταστούν. Για παράδειγµα, η ύπαρξη αναλογιστικής
µελέτης, ώστε να δούµε τι θα γίνει µε την καταβολή των συντάξεων των νυν επικουρικών συνταξιούχων. Εποµένως, δεν θεωρώ
ότι είναι ώριµο το ζήτηµα προς αντιµετώπιση και για αυτόν τον
λόγο δεν κάνω δεκτή την τροπολογία και όχι γιατί δεν δέχοµαι
επί της ουσίας τη συγκεκριµένη πρόταση.
Αντίστοιχα, στην τροπολογία µε αριθµό 424/19 υπάρχει µια πρόταση για τη δυνατότητα η διευκόλυνση που δίνεται στους ελεύθερους επαγγελµατίες στην πρώτη πενταετία να µην αντιµετωπίζεται
µε κατάθεση χρηµάτων αλλά µε συµψηφισµό σύνταξης, που τη
θεωρώ εύλογη, αλλά και αυτή χρειάζεται διευκρινίσεις και πρόκειται να εξεταστεί στο µέλλον.
Υπάρχει µια τροπολογία η υπ’ αριθµόν 406/5 των κ.κ. Μηταφίδη, Μιχελογιαννάκη και άλλων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που
θέλει να βελτιώσει το άρθρο 50, που αποτελεί µια πολύ θετική
παρέµβασή µας για την ευθύνη των µετόχων ανωνύµων εταιρειών. Δέχοµαι ως ορθή την επιχειρηµατολογία ως επί το πολύ
σε αυτήν την κατεύθυνση. Από εντελώς αντίθετη κατεύθυνση
άκουσα από τη Νέα Δηµοκρατία ότι ίσως θα έπρεπε να ρυθµίσουµε ειδικά το θέµα των venture capitals, αυτών δηλαδή των
εταιρειών που χρηµατοδοτούν νεόφυτες επιχειρήσεις που συνήθως έχουν επιχειρηµατικότητα. Αυτό το άκουσα από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεωργιάδη.
Εν όψει αυτών των γεγονότων θεωρώ ότι το άρθρο 50 συνολικά πρέπει να επανεξεταστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν είπε τίποτα τέτοιο ο κ. Γεωργιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, µου το είπε
ιδιωτικά. Το διευκρινίζω. Δεν δέχθηκε την τροπολογία. Μισό
λεπτό, για να µη δηµιουργώ συγχύσεις. Μου είπε: εξετάστε στο
ζήτηµα αυτό το συγκεκριµένο θέµα. Δεν είπα ότι αποδέχεται την
τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κύριε Υπουργέ.
Συντοµεύστε την αιτιολογία για τις τροπολογίες που δεν δέχεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Συντοµεύω. Με
συγχωρείτε.
Εποµένως, ανακαλώ συνολικά το άρθρο 50, για να επανεξεταστεί ενόψει της ανάγκης βελτίωσής του, ιδίως εν όψει των επιχειρηµάτων που εκφράστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή είµαι στο Βήµα θέλετε να µου
δώσετε τρία λεπτά για ορισµένες παρατηρήσεις επ’ αυτών που
ακούστηκαν ή θέλετε να πάρω τον λόγο αργότερα; Για τη δευτεροµιλία µου επιφυλάσσοµαι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα βοηθήσει τον διάλογο να τα πείτε
τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στις καλένδες πάει το άρθρο 50!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επιφυλάσσοµαι
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να µην προχωρήσω τώρα στη δευτερολογία µου, για να έχω τη
δυνατότητα µιας συνολικής ανασκόπησης των επιχειρηµάτων
που έχουν ακουστεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό ζητάτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έλεγα τώρα αν
µου επιτρεπόταν να µιλήσω για τρία λεπτά για πράγµατα που
ήδη έχουν ακουστεί. Αν έχω την άδεια του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα αναφερθώ
κυρίως σε ανακρίβειες που ακούστηκαν, κατ’ αρχάς, από τον συνάδελφο κ. Δένδια τον οποίον ιδιαίτερα υπολήπτοµαι.
Ακούστηκαν τερατώδη πράγµατα, όπως για παράδειγµα ότι η
επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελµατιών για κατηγορίες εισοδήµατος ως 40.000 ευρώ θα είναι 80% και για κατηγορίες εισοδήµατος 100.000 ευρώ θα είναι ως 90%.
Όπως είπα και στην πρωτοµιλία µου το 81% των αυταπασχολούµενων και το 70% των επαγγελµατοβιοτεχνών έχουν ελαφρύνσεις κι όχι επιβαρύνσεις µε το νέο σύστηµα. Κανείς δεν
επιβαρύνεται αθροιστικά φορολογικά και ασφαλιστικά πάνω από
το 55% του εισοδήµατός του, ακόµα και αυτές οι πολύ υψηλές
κατηγορίες.
Η παραδροµή που έκανε ο κ. Δένδιας είναι ότι υπολογίζει
ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδηµα των 100.000 ευρώ στο
σύνολο, ενώ ρητά προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές
οφείλονται µέχρι του ύψους των 70.000 ευρώ.
Άκουσα, επίσης, από τον κ. Βρούτση πρόσφατα την εκδοχή ότι
ο δικός µας νόµος ήταν κακέκτυπο προετοιµασµένου νόµου του
ιδίου. Όχι απλώς ποτέ δεν βρήκα παρόµοιο αντίγραφο, αλλά να
σας θυµίσω την προηγούµενη εκδοχή του κ. Βρούτση ότι δεν είναι
έργο Ελλήνων το συγκεκριµένο αυτό νοµοσχέδιο, αλλά κάποιας
εταιρείας και µάλιστα γαλλικής. Σας θυµίζω προηγούµενη εκδοχή
πάλι ότι θα εφαρµοζόταν ο ν.3863/2010 και ο ν.3865/2010, ο
οποίος πράγµατι προέβλεπε ισχύ εφαρµογής την 1η Ιανουαρίου
2015. Όχι απλώς νόµο δεν είχατε ετοιµάσει αλλά ούτε καν τις εγκυκλίους για την εφαρµογή του νόµου που υποτίθεται ότι θα
εφαρµόζατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφού έγιναν εκλογές!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και ξέρατε ότι
θα τις χάνατε, κύριε Οικονόµου; Δηλαδή, δεν είχατε υποχρέωση…;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έτοιµα ήταν όλα, Υπουργέ. Όχι τέτοια
ψέµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ δεν χρησιµοποιώ τον όρο «ψέµατα», γιατί δεν θέλω να οξύνω τη συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Οµιλία κάνετε; Είκοσι λεπτά οµιλία κάνει,
κύριε Πρόεδρε. Δεν κάνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι. Ζήτησα την
άδεια να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις στα προηγούµενα, µε
την άδεια του Προέδρου, κύριοι συνάδελφοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οµιλία κάνετε. Δεν είναι σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ήταν αναγκαίες και
χρήσιµες οι διευκρινίσεις για τις τροπολογίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Με την άδεια
του προεδρείου το έκανα, αλλά για να µην υπάρχει ένταση για
διαδικαστικά θέµατα, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάλι; Εµείς θα έχουµε χρόνο να δευτερολογήσουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είκοσι λεπτά οµιλία κάνει, κύριε Πρόεδρε! Δεν είναι σωστό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Αποστόλου έχει
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι -και απευθύνοµαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- κάποια στιγµή
η αλήθεια, όσο και να θέλετε, θα βγαίνει.
Δεκαεφτά Βουλευτές του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας,
όσοι είναι σήµερα στη Βουλή, τον Νοέµβρη του 2014 κατέθεσαν
σχετική τροπολογία στον αρµόδιο Υπουργό και ζητούσαν να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της φορολόγησης των ενισχύσεων. Η
απάντηση από πλευράς του Υπουργού είναι ένα θέµα που υπάρχει, αλλά δεν µπορώ να σας απαντήσω, διότι δεν έχω εκτιµήσει
τις επιπτώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με νόµο το φέρνεις, κύριε Υπουργέ.
Δικός σου νόµος είναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η απάντηση που πήραµε
ποια ήταν, κύριε Υπουργέ;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σήµερα φέρνετε νόµο εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Εσείς ζητούσατε τότε από τον
Υπουργό…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ρητορική είναι η ερώτηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Συνεχίζουµε.
Ρωτήστε τους δεκαεφτά Βουλευτές που κατέθεσαν τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Δεύτερον, γνωρίζετε ότι υπάρχει υπουργική απόφαση των
Σκανδαλίδη-Κουσελά από το 2011 που λέει ότι µέσα στο κέρδος
από επιχειρηµατική αγροτική δραστηριότητα εντάσσονται οι ενισχύσεις, οι αποζηµιώσεις, οι επιδοτήσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέει ο νόµος;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτό, λοιπόν, στον ν.4173/2013 δεν το λέµε
εµείς. Η ίδια η Σαββαΐδου, η πρώην Γενική Γραµµατέας, αναφέρει ρητά ότι εντάσσονται όλα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Την περίοδο εκείνη, άνοιξη του 2015, όταν άνοιξε η διαδικασία
υποβολής φορολογικών δηλώσεων από όλους τους φοροτέχνες,
από όλα τα γραφεία τονιζόταν ότι εδώ έχουµε αυτό το πρόβληµα. Μπαίνουν µέσα όλες οι ενισχύσεις. Και εκεί κάναµε την
παρέµβαση και βγάλαµε τις ενισχύσεις. Επιτέλους, χωνέψτε το
αυτό!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τις βγάλατε, τις βάλατε.
Το νοµοθετείτε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μεγαλοµύστακας έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώσατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
Σήµερα, λοιπόν, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας άκουσα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γιατί δεν θέλετε να ακούτε; Ακούστε, κύριε
Βρούτση. Χθες, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βεσυρόπουλε,
θορυβείτε εκ συστήµατος!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα. Βρισκόµασταν σε διαπραγµάτευση και εµείς είχαµε µέχρι
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12.000 ευρώ τις ενισχύσεις εκτός φορολόγησης. Και τι καταφέραµε στη διαπραγµάτευση;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για πρώτη φορά φορολογούνται επιδοτήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ! Είναι δύσκολη η θέση του
Υπουργού. Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το νοµοθετείτε σήµερα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτό το 11.000 ευρώ να γίνει αφορολόγητο για
τους αγρότες. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό το πράγµα; Ότι οι ενισχύσεις αυτές, αυτό το 50% που µπαίνει µέσα για να υπολογιστεί,
πάνω από το 90% των αγροτών δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ένα
ευρώ -χωνέψτε το- όχι µόνο για το φορολογικό που δεν πληρώνει, αλλά και για το ασφάλιστρο. Ε, αυτή είναι η πραγµατικότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βγείτε έξω να τα πείτε.
Ελάτε στη Μακεδονία και στην Πέλλα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς µιλάµε µε αριθµούς, δεν µιλάµε γενικά και
αόριστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, τι θέλετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Βρούτση. Έχετε τον λόγο; Δεν τον έχετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για
µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω, σας
παρακαλώ. Δεν έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, εσείς
τι θέλετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα ήθελα µια συµπλήρωση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, δέχεστε µεταβατικά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Καρρά. Αναφέρθηκε το όνοµά σας; Σε δύο λεπτά θα πάρετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν είναι επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αλλά επί τίνος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Επί των τροπολογιών µια
συµπλήρωση να ζητήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε συµφωνήσει
σε µια διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αν έχετε
την καλοσύνη, δεχθήκατε και το σέβοµαι να πάµε από 1η Ιουλίου
µεταβατικά για τους στρατιωτικούς στα Σώµατα Ασφαλείας.
Υπάρχει ένας πολύ µικρός αριθµός ελεύθερων επαγγελµατιών
και αναφέροµαι ειδικότερα σε δικηγόρους -το γνωρίζετε- που παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται στις 30 Ιουνίου, λόγω λήξεως
του δικαστικού έτους. Αν νοµίζετε, παρακαλώ να συµπεριλάβουµε και αυτή την κατηγορία, να συµπέσει το δικαστικό έτος
µαζί µε παραιτήσεις. Γνωρίζω ότι είναι πολύ µικρός ο αριθµός
των συναδέλφων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε, να το δούµε και θα σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Καρρά. Καθίστε.
Κύριε Παφίλη, θα πάρετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν συµφωνούµε
στην διαδικασία, πρέπει να την τηρούµε. Πρώτον, ο κύριος Υ-
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πουργός ζήτησε τον λόγο για πέντε λεπτά. Μίλησε δώδεκα, µάλλον είκοσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Παφίλη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς δεν είµαστε µικροπρεπείς, αλλά
επειδή υπάρχει τηλεόραση και όσο υπάρχει τηλεόραση αλλάζει
το κλίµα και είναι λογικό -πρέπει να δώσουν κάποιες παραστάσεις- πρέπει να τηρηθεί αυτή η διαδικασία. Θα µιλούν οι οµιλητές, θα πάρουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
όποιος θέλει έχει δικαίωµα και χρόνο να µιλήσει και για τις τροπολογίες και για όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μεγαλοµύστακας έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Καληµέρα σας!
Άλλη µια φορά, ανεβαίνοντας στο Βήµα, θα µιλήσω για προχειρότητα και για έλλειψη σχεδίου, καθώς δεν θέλω να µιλήσω
για ψέµα. Άντε να δικαιολογήσουµε αυτά που λέγατε προεκλογικά, στις πρώτες εκλογές, για τη δέκατη τρίτη σύνταξη, για το
να µην πληρώνει κανείς τις εισφορές του, µην, µην, µην και όλα
τα υπόλοιπα. Όµως, είδαµε και τώρα τις δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου, που έλεγε για το αφορολόγητο και το φτάσατε τελικά
στις 8.636 ευρώ. Αυτό τι είναι;
Δεν θα πω ψέµα. Εγώ θα πω έλλειψη σχεδίου. Παραλάβατε τα
ασφαλιστικά ταµεία που ήταν µέσα στην παθογένεια, ξεχείλιζαν.
Δίναµε παχυλές συντάξεις στους δικούς µας, δίναµε µεγάλα
εφάπαξ στους δικούς µας, όταν για τον ιδιώτη και τον ελεύθερο
επαγγελµατία δεν κάναµε τίποτα. Το πήρατε χάλια και το συνεχίζετε χειρότερα, δυστυχώς. Πέρυσι ήταν που δώσατε -έχει καταθέσει και έγγραφα ο κ. Γεωργιάδης- 600 εκατοµµύρια για το
ταµείο της ΔΕΗ και 400 για τον ΟΤΕ, για να παίρνουν 3.000 ευρώ
σύνταξη και 150.000 ευρώ εφάπαξ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Πού τα είδατε αυτά; Είναι ψέµα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Καταθέσαµε έγγραφα και
θα τα δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ πολύ.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν πιστεύουµε ότι αυτό
εδώ το νοµοσχέδιο που φέρνετε είναι βιώσιµο. Πιστεύουµε ότι
το φέρνετε για να έχετε κάτι στα χέρια σας αύριο που θα πάτε
στο Eurogroup και να πείτε «Εµείς φέραµε κάτι, κάναµε µία µεταρρύθµιση». Όµως, ουσιαστικά αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση.
Ο κόσµος δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο φορολογικό
και θα σας εξηγήσω γιατί. Κόβετε τις µικρές συντάξεις και αφήνετε τις συντάξεις των 3.000 ευρώ. Αφήνετε το πλαφόν στις
3.000 ευρώ.
Εµείς προτείνουµε να βάλετε εισοδηµατικά κριτήρια. Τι µας
απαντά ο κ. Κατρούγκαλος; Λέει ότι αυτό είναι πολύ αυστηρό και
θα ανοίξει νέες πόρτες. Πρέπει να πάρουµε και αυστηρά µέτρα.
Δεν γίνεται να συνεχίζουµε να χαϊδεύουµε αυτιά και να αφήνουµε
έτσι τους δικούς µας, τους ηµέτερους, γιατί αυτοί που παίρνουν
τις 2.500 ευρώ και τις 3.000 ευρώ σύνταξη είναι αυτοί του στενού
δηµοσίου και οι πρώην των ΔΕΚΟ. Όταν ο άλλος παλεύει για 500
ευρώ -που δεν είναι και 500 ευρώ- όταν ο άλλος δουλεύει οκτάωρο και δέκα ώρες και είναι ασφαλισµένος για τέσσερις και βλέπει το συνταξιούχο να παίρνει 3.000 ευρώ σύνταξη, δεν µπορεί
να το ανεχτεί και να το αντέξει, γιατί είναι παράλογο.
Ερχόµαστε και λέµε ότι η σύνταξη είναι για να συντηρείται και
να ζει αξιοπρεπώς τα γηρατειά του και ο µισθός για να παράγει.
Πώς γίνεται να παράγει κάποιος άνθρωπος, να δηµιουργήσει οικογένεια, να φτιάξει σπιτικό, να κάνει κάτι στη ζωή του µε 500
ευρώ, όταν ο συνταξιούχος, απλώς για να συντηρηθεί, παίρνει
2.500 ευρώ και 3.000 ευρώ;
Αυτό που µας απαντήσατε είναι ότι απλώς θα γίνετε αυστηροί.
Αυτό θέλουµε. Να γίνετε αυστηροί.
Στη συνέχεια, προτείναµε να ισοσκελίσετε, να ισορροπήσετε
τα προνόµια του ιδιωτικού τοµέα µε το δηµόσιο τοµέα. Έχω εδώ
ένα διάγραµµα, το οποίο θα καταθέσω, που µας δείχνει ότι συνεχώς από το 2005 έως το 2015 το εισόδηµα στον ιδιωτικό τοµέα
είναι τουλάχιστον 300 ευρώ λιγότερα.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστα-
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κας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν διάγραµµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην πρότασή µας αυτό να το κάνετε ίσο -δεν είναι εδώ ο κ.
Κατρούγκαλος- απάντησε «Εµείς θα εφαρµόσουµε ένα αναλογικό σύστηµα και θα κόβουµε αναλογικά». Δηλαδή, θα συνεχίσουµε την κοινωνική ανισότητα και την αδικία και τον φτωχό θα
τον κάνουµε ακόµα φτωχότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ελεύθερος επαγγελµατίας και ο ιδιωτικός υπάλληλος να έρθει κάποια
στιγµή στην Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο µε το δηµόσιο υπάλληλο.
Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να το χωρέσει ο νους µας! Δεν
µπορώ να καταλάβω τι φάνηκε παράλογο σ’ αυτήν την πρότασή
µας.
Αυτή τη στιγµή, ο µικροµεσαίος επαγγελµατίας –γιατί µόνο µικροµεσαίος µπορεί να χαρακτηριστεί αυτός που έχει εισόδηµα
µέχρι 30.000 ευρώ- φορολογείται από το 25% στο 29%. Αυτός
παλεύει µέρα µε τη µέρα µέσα σε όλο αυτό το εχθρικό γι’ αυτόν
περιβάλλον και αφήνετε έτσι τους µεγαλοσυνταξιούχους που δεν
έχουν βγάλει από την τσέπη τους πολλά λεφτά και είναι σίγουρο
πως θα τα πάρουν. Μήνας µπει, µήνας βγει, ο µισθός θα µπει. Το
ίδιο συµβαίνει και µε τις ασφαλιστικές εισφορές. Τους αφήνετε
έτσι.
Έρχεται, λοιπόν, ένας νέος επαγγελµατίας -διότι σ’ αυτούς
θέλω να αναφερθώ- σ’ αυτό το περιβάλλον, προκειµένου να ανοίξει σήµερα επιχείρηση και φορολογείται µε 29 ή καλείται να
δώσει την προκαταβολή χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για
την προκαταβολή φόρου, µέσα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν capital controls, τα σύνορα είναι κλειστά, οι έµποροι δεν λειτουργούν, ο ΦΠΑ απ’ ό,τι ακούµε θα ανέβει στο 24%. Πώς θα
ανακάµψει η οικονοµία µας, αν εµείς δεν δηµιουργήσουµε ένα
περιβάλλον ελκυστικό για τους επενδυτές; Βέβαια, δεν µιλώ για
τους µεγάλους επενδυτές, αλλά για τους µικρούς, τον µεσαίο
Έλληνα. Τη µεσαία τάξη πρέπει να τη στηρίξουµε και να την κάνουµε ισχυρή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσο εσείς θεωρείτε εχθρό αυτόν που παράγει, αυτόν που δηµιουργεί, αυτόν που δουλεύει στην Ελλάδα, εµείς θα σας θεωρούµε εχθρό του κράτους µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Παπανάτσιου έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι συζητήσεις στην επιτροπή
ήταν αρκετά εποικοδοµητικές και αντιπαραθετικές. Όµως, το
παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί τη µοναδική πρόταση.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει δεσµευτεί για την κατάθεση
της δικής της πρότασης. Θα περιµένουµε, κύριοι συνάδελφοι.
Η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου γίνεται εν µέσω µίας ακόµα
σκληρής διαπραγµάτευσης. Ξέρουµε ότι συντηρητικές δυνάµεις
στην Ευρώπη δυσκολεύονται µε τη στάση της παρούσας Κυβέρνησης. Είχαν συνηθίσει να ακούνε µόνο «ναι» από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, χωρίς διαπραγµάτευση, χωρίς έστω αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις, όµως, βρίσκονται εκεί που συγκρούονται
τα πολιτικά σχέδια.
Το δικό µας σχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, ήταν ίδιο και απαράλλακτο µε τα σχέδια των συντηρητικών πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης, που
παραµένουν ακόµα και σήµερα πιστοί στο δόγµα της λιτότητας,
της περιστολής των δηµοσίων δαπανών και της εσωτερική υποτίµησης.
Η αλήθεια είναι, όµως, ότι δεν περιµέναµε να έχετε απόλυτη
ταύτιση µε τις συγκεκριµένες πολιτικές δυνάµεις. Θα περιµέναµε
να τάσσεστε µε το συµφέρον της χώρας, το οποίο και επικαλείστε σε κάθε σας βήµα. Η EUROSTAT λέει ότι δεν χρειάζονται νέα
µέτρα. Εσείς τις λέτε; Συµφωνείτε ή µήπως συµφωνείτε µε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο;
Ξεκινώντας την συζήτηση, λοιπόν, επιβάλλεται να τονίσουµε
πως είναι αυταπόδεικτο γεγονός ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύ-
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στηµα δεν θα µπορούσε να συνεχίσει για πολύ. Με το σχέδιο
νόµου δίνεται έµφαση στην αποκατάσταση της βιωσιµότητας του
συστήµατος µε ταυτόχρονη προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και ενιαίους κανόνες για όλους.
Θα ήθελα να σταθώ για λίγο, όµως, στις διατάξεις που αφορούν
τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Σχετικά µε
τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες
προβλέπεται µεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών µε γενναίες
προσαρµογές. Συγκεκριµένα, για τους νέους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες κάτω των πέντε ετών ασφάλισης εξασφαλίζονται µόνιµα χαµηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.
Σχετικά µε τους αγρότες προβλέπεται ακόµη µεγαλύτερη µεταβατικότητα στη σταδιακή εναρµόνιση του ποσοστού των
ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, προβλέπεται και µόνιµη χαµηλότερη µηνιαία βάση υπολογισµού της κατώτατης ασφαλιστικής
εισφοράς. Εδώ καλά είναι να µιλήσουµε µε νούµερα για να καταλάβουµε για τι ακριβώς µιλάµε.
Έτσι, έχουµε για τους αγρότες µε πολύ χαµηλό καθαρό φορολογητέο εισόδηµα κάτω των 5.000 ευρώ εισφορές που ξεκινάνε µε 937 ευρώ ανά έτος, 468 ευρώ το εξάµηνο -έτσι έχουν
συνηθίσει από το ΟΓΑ οι αγρότες- για το 2017 και φτάνουν στα
1.338 ευρώ από το 2022, 669 ευρώ το εξάµηνο.
Επίσης, στην αγροτική οικογένεια µε δύο ή περισσότερα µέλη,
που απασχολούνται στην αγροτική οικογενειακή εκµετάλλευση
δίνεται η δυνατότητα να δίνονται οι εισφορές του κατώτατου
ασφαλιστέου εισοδήµατος, που ανέφερα παραπάνω.
Επειδή έχει γίνει πολλη συζήτηση από τα κανάλια, αλλά και σε
αυτήν την Αίθουσα για τα µικρά καφενεία και άλλα καταστήµατα
στα χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, που ασφαλιζόντουσαν στον ΟΓΑ θα πρέπει να τονίσουµε εδώ πέρα ότι ισχύει ό,τι
και για τους αγρότες και επειδή το φορολογητέο τους εισόδηµα
είναι πολύ µικρό, ισχύει η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά, που
ξεκινάει το 2017 µε 78 ευρώ το µήνα και φτάνει το 2022 µε 111
ευρώ το µήνα.
Δεν θα τα κλείσουµε, κύριοι συνάδελφοι, τα µικρά αυτά µαγαζιά στην επαρχία, όπως ακούστηκε από κάποιους συναδέλφους
της αντιπολίτευσης. Θα τους βοηθήσουµε κιόλας, γιατί οι φορολογικές τους ελαφρύνσεις υπάρχουν στον καινούργιο νόµο µε
µειωµένο συντελεστή από το 26% στο 22%, γιατί είναι εκείνοι που
έχουν τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα.
Παράλληλα, πρέπει να τονίσουµε και τις σηµαντικές ελαφρύνσεις έως 21.500 ευρώ για τα αγροτικά εισοδήµατα. Εκεί πέρα
έχουµε σηµαντική µείωση του φόρου, αλλά µεγάλη µείωση του
φόρου έχουµε στα εισοδήµατα κάτω από 10.000 ευρώ που η µείωση φτάνει και τα 1.000 ευρώ.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι οι αγρότες πλέον µπορούν να κάνουν
χρήση της διάταξης, που ψηφίστηκε στο νοµοσχέδιο για τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς και τους δίνει την δυνατότητα να
υπολογίζουν στα έξοδά τους και τα ηµεροµίσθια, που κάνουν οι
µετανάστες εργάτες γης.
Σηµειωτέον, οι ενισχύσεις του δευτέρου πυλώνα δεν συνυπολογίζονται καθόλου. Από τις επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα
υπολογίζεται µόνο η βασική ενίσχυση και από το πρασίνισµα και
τις συνδεδεµένες µόνο οι ενισχύσεις, που είναι πάνω από 12.000
ευρώ. Επιπρόσθετα, οι αγροτικές αποζηµιώσεις δεν συνυπολογίζονται στο εισόδηµα στο σύνολό τους.
Τέλος, πάρα πολύ σηµαντική βελτίωση αποτελεί η θέσπιση του
αφορολόγητου για τους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Το αφορολόγητο αυτό δηµιουργεί ταυτόχρονα και αφορολόγητο στα τεκµήρια διαβίωσης των αγροτών. Όπως γνωρίζουµε
όλοι ο αγρότης σε ένα οποιοδήποτε χωριό στην περιφέρεια έχει
ένα σπίτι, ένα αµάξι µε αποτέλεσµα στο ισχύον καθεστώς να φορολογούνται και οι αγρότες µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα εξαιτίας
των τεκµηρίων. Αυτό δεν γίνεται πλέον µε τον συγκεκριµένο
νόµο.
Ας δούµε τώρα λίγο για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Πρώτο και κύριο είναι η µείωση στα καθαρά φορολογητέα κέρδη
µέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ µε τον συντελεστή φορολογίας
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να πέφτει από το 26% στο 22% σε εισοδήµατα µέχρι 20.000
ευρώ.
Επίσης, µειωµένες είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές στο επίπεδο των καθαρών φορολογητέων εσόδων των 12.000 ευρώ,
που αντιστοιχούν σε εισφορές αξίας 3.250 ευρώ και αντίστοιχα
µέχρι τις 20.000 θα πάει 400, ποσά πολύ µικρότερα από τα ποσά
που πλήρωναν στον ΟΑΕΕ µέχρι σήµερα. Τα συγκεκριµένα ποσά
είναι µειωµένα σε σχέση µε το υπάρχον καθεστώς, µε στόχο τη
βοήθεια των επαγγελµατιών, που έχουν πληγεί από την κρίση,
καλύπτοντας το 90% της συγκεκριµένης κατηγορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πέρασε ο χρόνος. Τελείωσε και το ένα λεπτό, που είναι το 20% επί του συνόλου του
χρόνου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούµενη κυβέρνηση είχε
εφαρµόσει ρυθµίσεις για έντεκα µειώσεις συντάξεων. Οι µειώσεις των συντάξεων στην προηγούµενη πενταετία άγγιξαν το
48%. Αυτό κάνετε πως δεν το θυµάστε. Δεν θυµάστε ότι είχατε
συνυπογράψει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία τις αυτόµατες µειώσεις στις συντάξεις µέσω της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος,
µαζικές απολύσεις, lock out, µειώσεις µισθών στο δηµόσιο τοµέα
και νέες απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. Παρ’ όλα αυτά το
παρόν νοµοσχέδιο δεν σας φαίνεται προοδευτικό, αλλά προβληµατικό. Εµείς παλέψαµε για ένα σύστηµα, που στο τέλος της
µέρας θα επιτελεί τον ρόλο του σαν πραγµατικά κοινωνική και
σαν καθολική ασφάλιση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Σπαρτινός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνουν λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι και όσες νοµίζουν ότι η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχασαν σε επανειληµµένες αναµετρήσεις την εµπιστοσύνη των πολιτών µόνο εξαιτίας
των πολιτικών, που ακολούθησαν τα χρόνια της κρίσης. Οι πολιτικές αυτές υπήρξαν, βέβαια, καθοριστικές για το µέλλον τους.
Όµως, οι πολιτικές, που εφάρµοσαν και στην πριν από την κρίση
µακρά περίοδο της εικονικής ευηµερίας και της σαθρής ανάπτυξης δεν ξεχάστηκαν ακόµα από τους πολίτες. Τότε που οι πολίτες
αντιµετωπίζονταν σαν πελάτες ενός πολιτικού συστήµατος, που
αρνιόταν να συνειδητοποιήσει την εξελισσόµενη παρακµή του.
Απλώς η περίοδος της κρίσης βοήθησε ή και ανάγκασε, µε δραµατικό τρόπο, µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας να διαπιστώσουν τις
πραγµατικές αιτίες της θλιβερής κατάληξης αυτής της πορείας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα διαχείρισης του πελατειακού
κράτους από τη µεριά τους αποτελεί η πορεία κατάρρευσης του
ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Πανσπερµία ταµείων,
ρυθµίσεων, συστηµάτων συνταξιοδότησης, ακόµα και µέσα στο
ίδιο ασφαλιστικό οργανισµό. Βλέπε το ΙΚΑ µε τα εννιακόσια
τριάντα διαφορετικά ασφαλιστικά πακέτα.
Βέβαια, κινήσεις καθοριστικές αποτέλεσαν η εµπλοκή των ταµείων στο παιχνίδι του χρηµατιστηριακού τζόγου µε την προτροπή των τότε κυβερνήσεων πρώτα του ΠΑΣΟΚ και µετά και της
Νέας Δηµοκρατίας, εκείνες τις ανέµελες εποχές της αυταπάτης,
αλλά και της µεγάλης απάτης. Μεγάλες ποσότητες µετοχών πουλήθηκαν, στη φάση της κατάρρευσης του χρηµατιστηρίου, µε τεράστιες ζηµιές. Στη συνέχεια ήρθαν τα δοµηµένα οµόλογα, οι
κουµπάροι µε τις ληστρικές προµήθειες και καταλήξαµε στην
αποθέωση της εγκληµατικής διαχείρισης επί συγκυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας. Αφαιρέθηκαν 13 δισεκατοµµύρια
από τα ταµεία µε το PSI σε µία και µόνη στιγµή, όταν η συνολική
αφαίρεση πόρων από το 1950 φτάνει τα 100 δισεκατοµµύρια.
Αυτοί, που πέτυχαν τώρα αυτά τα κατορθώµατα, που επιπλέον
περικόπταν σε συνταξιούχους τα δώρα και τα επιδόµατα, που
επέβαλαν ειδικές εισφορές και έντεκα επανειληµµένες µειώσεις
κύριων και επικουρικών συντάξεων, σήµερα γίνονται οι οργισµένοι επικριτές του σχεδίου νόµου, προβάλλοντας για λύση τη
ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, τη στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση, τις µαζικές απολύσεις, τα lock out, τις µειώσεις µισθών και
τις απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η Αντιπολίτευση έχει προσπαθήσει ως προπέτασµα καπνού να
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δηµιουργήσει ένα πολιτικό κλίµα, που δεν είναι προφανώς το καταλληλότερο για τη συζήτηση ενός τόσο κρίσιµου προβλήµατος,
που ταλανίζει την κοινωνία εδώ και πολλές δεκαετίες. Διότι κάποιοι θέλουν να κρύψουν την ουσία της πολιτικής και της ιδεολογίας τους και αυτό έχει γίνει προφανές. Άλλοι πάλι, από θέση
αρχής υποθέτω, αρνούνται συστηµατικά να τοποθετηθούν συγκεκριµένα σε όλα τα καυτά ζητήµατα της ελληνικής κοινωνίας,
υποσχόµενοι ότι θα µας αποκαλύψουν τα µυστικά των λύσεων,
που µόνο αυτοί κατέχουν, όταν έρθει η µεγάλη στιγµή. Θα µας
κάνουν τότε τη µεγάλη έκπληξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόµενο ασφαλιστικό
σύστηµα στηρίζεται σε απλές και καθαρές αρχές, που ήδη παρουσιάστηκαν από τους Υπουργούς και από πολλούς άλλους
οµιλητές. Δεν θα τις επαναλάβω.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο µόνο για το θέµα του ενιαίου
ταµείου και την εξαίρεση, που ζητούν ορισµένα ασφαλιστικά ταµεία από αυτό. Όταν µια οµάδα ορειβατών ανεβαίνει σε µια κορυφή, οι ορειβάτες είναι όλοι δεµένοι µεταξύ τους. Στην
περίπτωση που κάποιος χάσει την ισορροπία του, η δύναµη των
υπολοίπων είναι αυτή, που θα τον επαναφέρει για να µην πέσει.
Και το ασφαλιστικό είναι µια δύσκολη κορυφή, την οποία, όµως,
πρέπει όλοι µαζί να την κατακτήσουµε.
Η επιτυχία, βέβαια, της εφαρµογής για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σύστηµα, που δεν θέλει να στέλνει τους εργαζόµενους
στην ιδιωτική ασφάλιση, δεν µπορεί παρά να εξαρτάται από την
ανάπτυξη της χώρας, η οποία έχει προοπτικές. Και αυτό δεν το
λέµε εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση, αλλά προκύπτει από τα στοιχεία της Κοµισιόν ότι θα περάσει από εδώ και πέρα σε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης. Η επιτυχία της εφαρµογής δεν µπορεί
παρά να εξαρτάται από την αύξηση της απασχόλησης, τον
έλεγχο της «µαύρης» εργασίας, της εισφοροδιαφυγής και της
φοροδιαφυγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Από αυτούς τους ίδιους παράγοντες εξαρτάται, βέβαια, και η
βελτίωση της σχέσης των εισφορών προς τις παροχές. Σήµερα,
ψηφίζουµε πρώτιστα τη φιλοσοφία και τη δοµή του ασφαλιστικού. Δεν καθορίζουµε για πάντα το ύψος των εισφορών και των
παροχών.
Όπως σε όλους τους τοµείς, η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε κανόνα τη στήριξη κατ’ αρχάς των ασθενέστερων και µικροµεσαίων
κοινωνικών στρωµάτων. Πρέπει, βέβαια, να προχωρήσουµε
αναµφίβολα και στη βελτίωση της θέσης και των µεσαίων στρωµάτων.
Καλό είναι, όµως, καθένας και καθεµιά να επιλέξει τις συµµαχίες του και τους πραγµατικούς πολιτικούς του αντιπάλους, δηλαδή, αυτούς που ξεκινούσαν και σταµατούσαν πάντα στην
προστασία των συµφερόντων της κορυφής και µόνο της εισοδηµατικής πυραµίδας, τους υποστηριχτές του 1% της ελληνικής
κοινωνίας. Προφανώς, χωρίς αυτούς θα προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να χαιρετίσουµε τους εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες
και εργάτριες του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς και µεσαίους
αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων, που για τρίτη µέρα διαδηλώνουν
στους δρόµους της Αθήνας.
Κύριε Κατρούγκαλε, δεν µας αιφνιδιάσατε µε το Σαββατοκύριακο. Το αντίθετο έγινε µάλλον. Και τα υπόλοιπα µε την κ. Χριστοφιλοπούλου µπορείτε να τα βρείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν τα βρίσκουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα υπόλοιπα, τα πολιτικά εννοώ. Δεν
έχετε και µεγάλες διαφορές.
Διαδηλώνουν, λοιπόν, για τρίτη µέρα στους δρόµους της Αθήνας και ολόκληρης της Ελλάδας, τιµώντας την εργατική Πρωτο-
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µαγιά και απαιτώντας την απόσυρση του νόµου - λαιµητόµου,
όπως σοφά ονόµασε η εργατική τάξη και οι εργαζόµενοι του
λαού µας, για την κοινωνική ασφάλιση.
Τιµάµε την εργατική Πρωτοµαγιά, τους νεκρούς εργάτες στο
Σικάγο την 1η Μάη του 1886 -εκατόν τριάντα χρόνια πριν- τους
καπνεργάτες του Μάη του ’36 στη Θεσσαλονίκη, τους διακόσιους κοµµουνιστές, που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή συµβολικά από το φασισµό για να δείξουν ποιος ήταν ο πραγµατικός
αντίπαλος.
Θέλουµε, επίσης, να τιµήσουµε τους αλύγιστους της ταξικής
πάλης και όχι τους προσκυνηµένους, εκείνους, που έδωσαν τη
ζωή τους για τα δικαιώµατα της τάξης τους, την απελευθέρωση
από τη µισθωτή σκλαβιά, την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, που έδωσαν τη ζωή τους για το σοσιαλισµό, τον κοµµουνισµό. Συνεχίζουµε αταλάντευτα τον αγώνα κατά
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Καλούµε την εργατική τάξη, τους εργαζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι, να αψηφήσουν τη µοιρολατρία, να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες της υποταγής
και της συναίνεσης, να συσπειρωθούν σε µια λαϊκή συµµαχία µε
βάση τα ταξικά τους συµφέροντα απέναντι στο αδηφάγο και
βάρβαρο κεφάλαιο που έχει συγκροτήσει τη δική του συµµαχία.
Η συµµαχία αυτή θα αντιπαλεύει όλα τα αντιλαϊκά µέτρα, που
δεν έχουν σταµατηµό. Θα είναι, όµως, και µια συµµαχία, που θα
ανοίγει τον δρόµο για την ανατροπή του βάρβαρου συστήµατος,
θα ανοίγει τον δρόµο για τον σοσιαλισµό που είναι αναγκαίος,
επίκαιρος και είναι η µόνο απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Τι επιβεβαιώνεται, λοιπόν, από όλη αυτή τη συζήτηση για το
ασφαλιστικό αυτές τις µέρες και στην Ολοµέλεια χθες, αλλά και
στις επιτροπές; Θα έλεγα αυτό που έλεγαν οι παλαιότεροι πολύ
ωραία και ισχύει και σήµερα: «Οι βιολιτζήδες άλλαξαν, αλλά ο
χαβάς παραµένει ο ίδιος». Τι εννοούµε µε αυτό; Εµείς οι παλαιότεροι εάν κλείσουµε τα µάτια, θα µεταφερθούµε στις συζητήσεις που γίνονταν παλαιότερα, οι οποίες ακριβώς -µα ακριβώς!είχαν τα ίδια επιχειρήµατα.
Τι εννοώ, λοιπόν; Κάθε φορά που γινόταν η αντιλαϊκή επιδροµή, ειδικά µετά το 1990, οι εισηγητές, ανεξάρτητα του τι κοστούµι φορούσαν, χρησιµοποιούσαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα. Για παράδειγµα, νόµος Σιούφα -έτυχε να είµαι τότενόµος Ρέππα –κακώς, βέβαια, ονοµάζονται έτσι γιατί ο πρώτος
είναι νόµος της Νέας Δηµοκρατίας και ο δεύτερος νόµος του
ΠΑΣΟΚ- νόµος Λοβέρδου και Κουτρουµάνη. Έτσι θα καταγραφείτε στην ιστορία, ως σφαγείς των δικαιωµάτων του λαού, όχι
µόνο ατοµικά αλλά κυρίως πολιτικά.
Σήµερα, λοιπόν, γίνεται ακριβώς η ίδια αντιπαράθεση, µόνο
που άλλαξε ο βιολιτζής. Σήµερα, λοιπόν, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ χρησιµοποιεί ακριβώς, µα ακριβώς, µε λίγες παραλλαγές,
τα ίδια επιχειρήµατα. Ποια είναι αυτά;
Πρώτον, βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Αλήθεια;
Τι µας λέτε εδώ µέσα; Δεν είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα; Γιατί; Για ποιον δεν είναι βιώσιµο; Για τους κεφαλαιοκράτες; Πού πήγαν τα 100 δισεκατοµµύρια που εκτιµούν όλοι;
Βέβαια, είναι πολύ παραπάνω, είναι αµύθητα. Πού πήγαν; Ποιος
τα έχει αυτά; Χάθηκαν; Ποιος τα πήρε; Τα µονοπώλια και το µεγάλο κεφάλαιο.
Και έρχεστε εδώ και λέτε ως επιχείρηµα ότι δεν είναι βιώσιµο,
ότι δεν µπορείτε να δώσετε συντάξεις. Πάρτε τα απ’ αυτούς, που
τα έπαιρναν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν το κάνετε; Κάνετε το
αντίθετο. Τους δίνετε και άλλα.
Δεύτερο επιχείρηµα -το λέτε πιο κοµψά, αλλά έτσι το είπατε«υπέρογκη κρατική χρηµατοδότηση». Αλήθεια, στους εργαζόµενους, που τόσα χρόνια πληρώνουν, οι οποίοι µε σκληρούς αγώνες κατάφεραν να πάρουν µια κάποια -ελάχιστη- κρατική
χρηµατοδότηση τι λέτε σήµερα; «Υπέρογκη»! Τους καταγγέλλετε
και από πάνω; Και µετά µιλάτε για ταξική πολιτική, για την οποία
θα πω παρακάτω.
Τρίτο επιχείρηµα: «Αναλογία εργαζόµενων - συνταξιούχων».
Είναι υπαρκτό το πρόβληµα; Βεβαίως, είναι υπαρκτό. Υπάρχουν
1,5 εκατοµµύριο άνεργοι. Ποιος τους έφτασε στην ανεργία; Ο
σοσιαλισµός ή το σύστηµα που υπηρετείτε όλοι σας εδώ µέσα;
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Ποιος έφερε το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους µέσα στην κρίση;
Γιατί και πριν την κρίση και µέσα στον καπιταλισµό πάντα υπάρχει ανεργία. Άρα, ακριβώς το ίδιο επιχείρηµα.
Τέταρτο επιχείρηµα, «αλληλεγγύη γενεών». Μίλησε γι’ αυτό
και µια νέα Βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αλήθεια, σε ποιους µιλάτε; Ποιος στέλνει αυτούς τους νέους ως φθηνό κρέας στην
αγορά εργασίας; Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι σας
στηρίζετε; Δεν άρχισαν όλες οι ανατροπές από τις απαιτήσεις
του κεφαλαίου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθαν στην Ελλάδα αργά για πάρα πολλούς λόγους; Τι λέτε σήµερα; «Θα την
αλλάξουµε», εφαρµόζοντας την ίδια πολιτική. Και κλαίτε και από
πάνω. Ε, όχι τόση υποκρισία!
Αυτά έλεγαν, λοιπόν, και οι προηγούµενοι. Και, µάλιστα, για
την αλληλεγγύη των γενεών είσαστε προκλητικοί -για να µην χρησιµοποιήσω καµµιά βαριά έκφραση- όσοι µιλάτε µε αυτές τις λέξεις. Τι θέλετε, λοιπόν, να πείτε; Ότι εµείς ή οι πατεράδες µας
έφαγαν το ψωµί των επόµενων γενιών;
Λίγη τσίπα δεν υπάρχει επιτέλους; Ποιοι; Αυτοί που έχτισαν τη
σύγχρονη Ελλάδα; Αυτοί που πέθαιναν στα πενήντα από καρκίνο;
Αυτοί, που έκαναν οξυγονοκολλήσεις στα υπόγεια; Αυτοί, που
καλούπωναν στον έβδοµο όροφο µε κίνδυνο της ζωής τους; Δεκατέσσερις εναερίτες τον χρόνο ο µέσος όρος εργατικών ατυχηµάτων. Αυτοί, λοιπόν, έφαγαν το ψωµί των παιδιών τους και
όχι τα µονοπώλια, οι καπιταλιστές, τα παράσιτα της κοινωνίας,
που ζουν στη χλιδή και στον πλούτο; Αυτοί φταίνε, λοιπόν, για τη
χρεοκοπία του ασφαλιστικού συστήµατος;
Αυτά, λοιπόν, λέτε και εσείς σήµερα, ίσως λίγο πιο κοµψά.
Όµως, από άποψη ουσίας το ίδιο ακριβώς λέτε. Δεν βάζετε στο
στόχαστρο, κουβέντα δεν ακούστηκε εδώ απ’ όλους τους κυβερνητικούς και κυρίως από την Κυβέρνηση, για το ποιοι είναι αυτοί,
που αποµυζούν τον πλούτο των εργαζοµένων, ποιοι είναι αυτοί
που έφαγαν ακόµα και ένα µέρος του ιδρώτα τους.
Όµως, εδώ υπάρχει και ένα όριο θράσους. Με συγχωρείτε,
αλλά θα το πω. Τι λέτε τώρα; Λέτε σήµερα ότι κάνουµε ριζοσπαστική µεταρρύθµιση. Δεν ξέρω, θα πάω να βρω τα λεξικά. Λιάνα,
να βοηθήσεις. Έχουν χάσει οι λέξεις το νόηµά τους. Τοµή, κοινωνική δικαιοσύνη, διαγενεακή δικαιοσύνη, ισονοµία, προστασία
των αδύναµων, αυτά είναι τα επιχειρήµατά σας ότι, δηλαδή, φέρνετε τέτοιον νόµο.
Τι λέµε εµείς, λοιπόν; Ότι, όχι µόνο συνεχίζετε αυτά που έκαναν οι προηγούµενοι, αλλά αυτό που είναι τραγικό -και εµείς το
είχαµε προβλέψει- είναι ότι ενσωµατώνετε και χρησιµοποιείτε τα
επιχειρήµατα όλων αυτών που πριν τσάκισαν τα δικαιώµατα της
εργατικής τάξης και του εργαζόµενου λαού. Αυτά τα επιχειρήµατα χρησιµοποιείτε.
Και αλήθεια, σας κάνω ένα ερώτηµα σε όλους και ιδιαίτερα
στην Κυβέρνηση: Ριζοσπαστική, λοιπόν, µεταρρύθµιση τα εγγόνια να παίρνουν λιγότερη σύνταξη από τους παππούδες; Αυτό
είναι ριζοσπαστική µεταρρύθµιση τον 21ο αιώνα, µε τέτοιες δυνατότητες της κοινωνίας. Και τολµάτε να το λέτε κιόλας; Τι είναι
ριζοσπαστική µεταρρύθµιση; Λέει, 340 ευρώ αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης. Καλά, ούτε ντροπή υπάρχει πουθενά; Το 340 ευρώ
να ξεκινήσει από αυτούς που έβγαλαν το συµπέρασµα και να το
εφαρµόσετε εσείς οι Υπουργοί. Να σας τα πάρουν όλα και να
παίρνετε 340. Για να δούµε, θα ζήσετε; Έτσι δεν λέτε;
Μην διαµαρτύρεστε, κύριε Μπάρκα. Είστε νέος άνθρωπος.
Η Κυβέρνηση λέει ότι τα 340 ευρώ είναι αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης. Και µετά Αριστερά; Έτσι δεν λέτε; Τα 410 ευρώ είναι,
λέει, µία καλή σύνταξη για τη δεκαπενταετία. Το 2016! Και αυτό
το λέτε «ριζοσπαστική µεταρρύθµιση». Τι άλλο λέτε; Τα 500 και
τα 600 είναι καλή και από τα 1.000 και πάνω είναι πλούσιος. Αίσχος!
Και σας ρωτάω εσάς πρώτα και µετά τους υπόλοιπους. Λέω,
Νέα Δηµοκρατία - ΠΑΣΟΚ και όλους τους υπόλοιπους: Αλήθεια,
ποιοι είστε εσείς, που κόψατε από έναν µεταλλωρύχο, ο οποίος
δούλευε τριάντα πέντε χρόνια µέσα στις στοές, µε κίνδυνο να
πεθάνει, κάθε ηµέρα; Ποιοι είστε εσείς, που λέτε ότι είναι πλούσιοι αυτοί που παράγουν τον πλούτο της Ελλάδας, αυτοί που
έδωσαν το αίµα τους για να χτιστεί αυτή η Ελλάδα, αυτοί που
δουλεύουν στους 700ο θερµοκρασία που βγαίνει το µέταλλο; Και
τους κόψατε όλα.
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Και έρχεστε, λοιπόν, και εσείς τώρα, της Αριστεράς υποτίθεται, εν ονόµατι του ρεαλισµού, και τι κάνετε; Τα νοµιµοποιείτε
όλα και τα βαφτίζετε όλα αυτά ριζοσπαστισµό και κοινωνική δικαιοσύνη. Με ποιο δικαίωµα; Όλοι σας! Με ποιο δικαίωµα στους
ανθρώπους που έδωσαν αίµα, που παράγουν όλον τον πλούτο
της Ελλάδας λέτε ότι είναι πλούσιοι αν παίρνουν πάνω από 1.000
ευρώ; Πού το βρήκατε, αλήθεια;
Να ξέρετε -και ξέρω τι λέω- ότι θα τα πληρώσετε όλοι πολύ
ακριβά. Δεν θα αργήσει αυτή η ηµέρα. Θα έρθει, όµως.
Δεύτερη πρωτοτυπία, το άσπρο - µαύρο. Είναι ταξικό, λέει,
έχει ταξικότητα. Και τι κάνει; Υποστηρίζει τους εργαζόµενους και
τους αδύναµους. Μάλιστα. Βλέπω, λοιπόν, στις εφηµερίδες ότι
ο ΣΕΒ, οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι εφοπλιστές είναι στους
δρόµους.
Έχουν κινητοποιήσεις. Έχουν βγει όλοι στους δρόµους και
φωνάζουν. Έλεος, λένε! Κάνουν γενικό λοκ-άουτ, έχουν κινητοποιηθεί όλοι, γιατί τους τσακίζετε πραγµατικά!
Αυτό γίνεται; Βλέπω Λαγκάρντ, κουαρτέτο κ.λπ.. να ετοιµάζουν
πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις, γιατί φοβούνται, κύριε Κατρούγκαλε, µήπως τα 340 ευρώ γενικευθούν στην Ευρώπη και γίνει η
καταστροφή όλης της Ευρώπης.
Μα, µας δουλεύετε ψιλό γαζί; Όλοι αυτοί σας υποστηρίζουν,
τα κοράκια, αυτοί που λέγατε, οι εγκληµατίες, αυτοί που θέλουν
να κάνουν την Ελλάδα έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα. Αυτοί σας στηρίζουν, αυτοί λένε «ζήτω» στο νοµοσχέδιο και ο λαός στα κάγκελα! Όλοι, εργάτες κ.λπ.. Μα, καλά, όλοι αυτοί ηλίθιοι είναι; Δεν
ξέρουν το συµφέρον τους; Δεν θα έπρεπε να σας χειροκροτούν,
εάν πίστευαν αυτά που λέτε; Για να µην πω για αλχηµείες και όλα
τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λέει, λοιπόν, ο κύριος Υφυπουργός: Μοιράζουµε τα λίγα που
έχουµε. Αλήθεια; Αυτά µοιράζετε; Δεν µου λέτε, κύριε Υφυπουργέ, αυτά τα δισεκατοµµύρια, για να µην πω τρισεκατοµµύρια των κερδών όλο το προηγούµενο διάστηµα και αυτά, που
έχουν σήµερα αυτοί, που όσα παίρνει ένας εργάτης τα τρώνε σε
µία βραδιά, τα µοιράζετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτά που
έχουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι έχετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτά που
έχουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εδώ στην Ελλάδα δεν είµαστε όλοι
ίδιοι. Εδώ στην Ελλάδα είναι και ο άνεργος και ο εργάτης µε τα
300, τα 400, τα 500, τα 700, είναι και εκείνοι µε τα δισεκατοµµύρια, τη χλιδή και τον πλούτο. Τους πειράζετε; Αυτούς τους έχετε
εκτός. Και έρχεστε και λέτε, µοιράζουµε αυτά που έχουµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το ταµείο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα, αυτά που έχει η Ελλάδα δεν είναι
αυτά, που έχουν οι εργαζόµενοι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι η Ελλάδα, το ταµείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί εσείς τι κάνετε; Εσείς µοιράζετε
ανάµεσα στη φτώχεια, ίσως και στα µεσαία στρώµατα; Αυτό κάνετε; Παίρνετε απ’ όλους αυτούς. Για ποιο λόγο, όµως; Δεν µοιράζετε. Ξέρετε πώς µοιράζετε; Μοιράζετε για τους εργαζόµενους,
λέγοντας πληρώστε όλοι και εσείς και αυτοί που έχετε παραπάνω
πληρώστε ακόµα, ενώ για τους µεγάλους και τα µονοπώλια τι
λέτε; Έχετε άλλον κανόνα. Τα εµά εµά, δηλαδή, τα δικά τους δικά
τους και τα εσά, των εργαζοµένων, δηλαδή, εµά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε. Πριν από λίγο ζητήσατε το σεβασµό του χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παίρνω και τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παίρνετε, λοιπόν, και
τη δευτερολογία σας.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μία φορά µιλώ, τώρα. Οι άλλοι έχουν
µιλήσει δέκα φορές.
Αυτό κάνετε. Υπάρχουν τεράστια θέµατα. Πόσα υπολογίζονται
ότι είναι έξω; Τετρακόσια λένε µε συντηρητικούς υπολογισµούς.
Άλλοι λένε εξακόσια. Πόσα είναι εδώ; Πόσα είναι αλλού; Απ’ αυτούς τι παίρνετε; Τίποτα.
Ένα άρθρο φέρατε, το 50, που ευνοούσε τους εργαζόµενους,
κύριε Κατρούγκαλε, και το αποσύρατε. Ταξικό και αυτό.
Δεύτερον, τι υπάρχει που δεν µοιράζετε; Είναι οι παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας.
Εµείς τι λέµε, λοιπόν; Να πάρει την εξουσία ο λαός, την οικονοµία στα χέρια του, να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνατότητες,
να καταργήσει αυτούς, που κλέβουν τον ιδρώτα του εργαζόµενου και να έχει καθολική κοινωνική ασφάλιση.
Λέµε, λοιπόν, ότι εσείς συνεχίζετε από εκεί που σταµάτησαν
οι προηγούµενοι και λέµε ανοιχτά ότι εξυπηρετείτε τα συµφέροντα του κεφαλαίου και τη στρατηγική του.
Ποια ήταν αυτή η στρατηγική; Να τη θυµηθούµε, έχει σηµασία.
Μείωση του µη µισθολογικού κόστους. Γιατί είπαν του µη µισθολογικού κόστους; Γιατί το µισθολογικό το καθάρισαν. Ναι, εργασιακές σχέσεις ζούγκλας, µερική απασχόληση, µείωση µισθών,
ηµεροµισθίων κ.λπ., αυτά τα τελείωσαν. Και τότε βαράγατε παλαµάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι σας που είστε σήµερα και
κάνετε ότι δεν ξέρατε. Τι δεν ξέρατε; Δεν βλέπατε τι γινόταν, ότι
γενικευόταν παντού;
Αυτό το τελειώσαµε. Ήρθε το µη µισθολογικό και άρχισε να
ξηλώνεται από το 1990. Από τη «Λευκή Βίβλο» τέθηκαν οι βάσεις
του µεγάλου µεταρρυθµιστή, σύµφωνα µε το ΣΥΡΙΖΑ, του Ζακ
Ντελόρ, που ορισµένοι τότε τον προσκύνησαν κιόλας, όπως η κ.
Δαµανάκη, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Την εξέλιξη την είδαµε. Φυσικά, ο καθένας τα συµφέροντά του κοιτάει. Να µην αρχίσω να
λέω και άλλα ονόµατα και δεν κάνει.
Τι άρχισε, λοιπόν, να γίνεται; Άρχισαν να έρχονται διαδοχικοί
νόµοι, που είχαν τρεις στόχους. Και εδώ θα µετρηθούµε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης. Ποιοι ήταν οι στόχοι; Πρώτον,
µείωση έως απαλλαγή των εργοδοτικών εισφορών. Το εφαρµόζετε, ναι ή όχι; Το εφαρµόζετε. Το έκανε η Νέα Δηµοκρατία, το
διατηρείτε και τώρα το αυξάνετε µόνο στο επικουρικό.
Δεύτερον, µείωση έως εξάλειψη της κρατικής ενίσχυσης. Για
ποιο λόγο; Για να εξοικονοµηθούν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισµό και να πάνε να ενισχύσουν τους κεφαλαιοκράτες,
για να κάνουν την περιβόητη ανάπτυξη που θα κάνει το ένα ή το
άλλο. Το κάνετε, ναι ή όχι; Ναι, το συνεχίζετε.
Τρίτον, ιδιωτική ασφάλιση. Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω αυτό
που ειπώθηκε, αλλά θα το πω. Τρεις είναι οι πυλώνες, λέτε, της
ασφάλισης. Πρώτον, είναι η κρατική ασφάλιση –η κοινωνική
ασφάλιση, όπως τη λέτε, ας την πούµε έτσι, η εισφορά του κράτους- δεύτερον, είναι τα επαγγελµατικά ταµεία και τρίτον, η ιδιωτική ασφάλιση. Ανοίγει ο δρόµος τώρα µε αυτά για την ιδιωτική
ασφάλιση, που κάποιος –δεν θέλω να πω το όνοµά του, για να
µη ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού, αν και δεν είναι εδώ- το
είπε και ανοικτά: «Γιατί να εµπιστευτώ στο κράτος και όχι στους
ιδιώτες;». Το λέτε αυτό; Θέλετε να φέρω τη δήλωση του κ. Σταθάκη; Εκτός αν έχετε λογική ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ο καθένας µιλάει
σε ένα συγκεκριµένο ακροατήριο ότι όλα πάνε καλά και στο
τέλος είµαστε εδώ όλοι καλυµµένοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο Κατρούγκαλος το είπε πριν από
λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ανοίγει ο δρόµος για την ιδιωτική
ασφάλιση παντού και αντικειµενικά ανοίγει. Γιατί, τι άλλο να κάνει, όταν τον πας τον άλλο µε 300 και 400 ευρώ και του τάζει κάποιος άλλος ιδιώτης ασφαλιστής; Ψηφίσατε και νόµο για τις
ασφαλιστικές εταιρείες, τι µας λέτε τώρα;
Άρα, λοιπόν, αυτά δεν κάνετε; Αυτά δεν απαιτούσε τόσα χρόνια το κεφάλαιο; Αυτά δεν συνεχίζετε σήµερα εσείς; Τι ανατρέπεται, στ’ αλήθεια, από τις έντεκα µειώσεις και απ’ αυτήν την
στρατηγική;
Πώς διαµορφώθηκε το ασφαλιστικό σύστηµα; Γιατί γίνεται µεγάλη συζήτηση εδώ, µέχρι που µας είπαν ότι και ο Μεταξάς το
έδωσε. Γενναιόδωρος! Μόνο, που ο Μεταξάς την πρώτη πράξη,
που έκανε ήταν από τα 836 εκατοµµύρια που έδωσε για την
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άµυνα, υποτίθεται, τα 500 τα πήρε από το ΙΚΑ, για να µην πω και
τα υπόλοιπα περί Δηµητράτου και του τέλους του και όλα τα
άλλα, γιατί δεν είναι ώρα να συζητάµε τέτοια πράγµατα.
Ήταν αποτέλεσµα σκληρών ταξικών αιµατηρών αγώνων η κοινωνική ασφάλιση. Αλλά κυρίως πότε διαµορφώθηκε η κοινωνική
ασφάλιση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παφίλη, πάει
και η δευτερολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Αφήστε να µιλήσουµε να πούµε και κάτι διαφορετικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, λέω ότι η δεινότητα περιλαµβάνει και την ικανότητα του υπολογισµού του χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι διαµορφώθηκε µετά
την Οκτωβριανή Επανάσταση. Τότε άρχισαν οι καπιταλιστές να
κάνουν πίσω. Γιατί το 1920, για να τα ξέρει η νεολαία που δεν µιλάει κανένας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ιστορική αναδροµή
σε µια άλλη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε καθολική κοινωνική ασφάλιση. Δηµόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, πολιτισµός, αθλητισµός. Το 1920! Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες
και στα 55 για τις γυναίκες. Και κάτω απ’ αυτήν την πίεση και από
τις ανάγκες του ίδιου του κεφαλαίου για την αναπαραγωγή της
εργατικής δύναµης, διαµορφώθηκε αυτό το…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παφίλη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά
θα µου δώσετε ενάµισι λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι άλλο; Πήρατε όλα
τα µπόνους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θέλει το Σώµα να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μέχρι πότε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς τι λέµε, λοιπόν; Ότι κατακτήθηκε µε σκληρούς αγώνες, αλλά σε τελευταία ανάλυση είναι
µέρος της κλεµµένης υπεραξίας. Είναι κοροϊδία αυτό που λένε
στους εργαζόµενους ότι τους παραχωρούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παφίλη, αν δεν
πειθαρχήσετε εσείς, ποιος θα πειθαρχήσει στη διαδικασία; Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα λέω επιγραµµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Επιγραµµατικά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί το λέµε αυτό; Παλέψαµε και παλεύουµε για την τριµερή. Δεν το συζητάµε, ήταν µια κατάκτηση.
Ωστόσο, τι είναι η τριµερής; Μονοµερής είναι. Είναι οι εισφορές
των εργαζοµένων, ενός µέρους της εργατικής δύναµης που το
δίνει ο εργοδότης. Αντί, δηλαδή, 100, τους κλέβει 99, για να το
πω απλά.
Δεύτερον, κρατικός προϋπολογισµός τι είναι; Από τη φορολογία. Ποιος πληρώνει φορολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παφίλη, πήρε
τον χαρακτήρα σεµιναρίου πλέον η παρέµβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα τελειώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε τριάντα δευτερόλεπτα. Βάλτε τα.
Το τοπίο πια είναι καθαρό και για τους εργαζόµενους, για την
εργατική τάξη και για το λαό. Μπορεί να δει ποιος είναι µε ποιον.
Έπεσαν και οι µύθοι αυτών, που υποτίθεται ότι θα διαχειρίζονταν
τον καπιταλισµό µε πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Οδηγεί στη βαρβαρότητα. Άρα, η λύση είναι µια. Αγώνας, ρήξη, ανατροπή και οι
ανατροπές γίνονται µε κοινωνικές επαναστάσεις. Και θα έρθουν
και θα είναι µέρα µεσηµέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δήµας έχει τον
λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα το σηµαντικότερο νοµοσχέδιο, που φέρνουν
οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, το οποίο επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και έχουν απεργία
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τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Θα περίµενα, τουλάχιστον, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
από το Υπουργικό Συµβούλιο, από τον Πρόεδρο της Βουλής και
από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες της Συµπολίτευσης, άµεσα,
ακριβώς επειδή και οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι ένα τόσο σηµαντικό και τόσο ωφέλιµο νοµοσχέδιο, να καταδίκαζαν την απεργία
των δηµοσιογράφων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ώστε
να µπορούσαν όλοι οι Έλληνες πολίτες να ενηµερωθούν για την
ουσία του νοµοσχεδίου. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουµε τους λόγους για τους οποίους
συµβαίνει αυτό το πράγµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να επιβάλετε την τάξη στην Αίθουσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχάστε.
Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κύριε Παφίλη, σας ακούσαµε για είκοσι
λεπτά. Νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε λίγη ησυχία.
Από εκεί και πέρα, το σηµαντικότερο νοµοσχέδιο, που φέρνει
αυτή η Κυβέρνηση για το νέο ασφαλιστικό, δεν συνοδεύεται ούτε
καν µε αναλογιστική µελέτη. Το λέω αυτό για να καταλάβουµε
την προχειρότητα µε την οποία νοµοθετεί σήµερα η Κυβέρνηση.
Ακόµη και αν υπήρχαν αναλογιστικές µελέτες, τις οποίες δεν µας
έχει παρουσιάσει το Υπουργείο, όταν φέρνεις τροπολογία τα µεσάνυχτα, µία ηµέρα πριν την ψήφιση του νοµοσχεδίου, όπου αλλάζεις το αφορολόγητο όριο από τις 9.100 ευρώ στις 8.636 ευρώ
και να είχες αναλογιστική µελέτη, δεν θα ήταν πλέον η αναλογιστική µελέτη αυτή σωστή για να κρίνει πώς θα είναι το ασφαλιστικό τα επόµενα χρόνια.
Όµως, από εκεί και πέρα, διακρίνω και έναν εθισµό από τα
µέλη της Κυβέρνησης στο ψέµα. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα
προχθές, που µίλησε, έκανε γενναία αυτοκριτική και είπε ότι έχει
φτάσει η στιγµή να πούµε αλήθεια, παραδεχόµενος ότι µέχρι
τότε έλεγε µόνο ψέµατα, δεν βλέπω τα µέλη του Υπουργικού
Συµβουλίου να κάνουν το ίδιο πράγµα. Αναφέροµαι, κύριε
Υπουργέ της Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικότερα σε εσάς. Σας
υπενθυµίζω το ν.4173/2013, διότι φαίνεται πως ούτε τον έχετε
διαβάσει καλά και ούτε θέλετε να τον κατανοήσετε. Μιλάµε συγκεκριµένα για τις ενιαίες ενισχύσεις των αγροτών.
Πάµε, λοιπόν, στην αιτιολογική έκθεση. Ειδικά για την αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, δεδοµένου του διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης ατοµικής αγροτικής επιχείρησης
γίνεται ιδιαίτερη µνεία στα έσοδα, που περιλαµβάνονται στην έννοια του εισοδήµατος αυτού, και αυτά είναι αποκλειστικά τα
έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων.
Πάµε τώρα στην τροπολογία σας. Ειδικά για τους ασκούντες
ατοµική, αγροτική, επιχειρηµατική δραστηριότητα στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των άµεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής. Νοµίζω ότι δεν επιδέχεται κανενός σχολίου. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο το ποιος φορολογεί την ενιαία ενίσχυση των αγροτών και ποιος οδηγεί τους αγρότες εκτός
παραγωγής και ποιος όχι.
Όµως, στην ίδια τροπολογία έχουµε και έναν επιπλέον φόρο.
Όπως διαβάζουµε από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, υπολογίζονται έσοδα περίπου 200.000.000 ευρώ. Αυτό
συµβαίνει επειδή καταργείτε το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ.
Ήθελα να ρωτήσω –αλλά δεν βλέπω, δυστυχώς, κανέναν από
το Υπουργείο Οικονοµικών- το εξής: Στο νοµοσχέδιο αυτό προβλέπονται νέοι φόροι, που υπερβαίνουν τα 2,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Δεν έχετε καταλάβει επιτέλους ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών έχει εξαντληθεί; Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει; Μόνο επί δικών σας ηµερών οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές των ιδιωτών προς το δηµόσιο έχουν επιβαρυνθεί κατά
17 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για να µην µιλήσω και για την Έκθεση
του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι το διαθέσιµο εισόδηµα των Ελλήνων το 2015 µειώθηκε σε αντίθεση µε
το τι συνέβη το 2014 όπου αυξήθηκε. Και όλα αυτά σε µια περίοδο που έχουµε οικονοµική ύφεση.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Θα κλείσω την οµιλία µου και θα σας πάω
µερικούς µήνες πίσω. Θα σας πάω πίσω στο 2014. Πάµε στο περίφηµο email Χαρδούβελη: 990.000.000 ευρώ και θα τελείωνε η
πέµπτη αξιολόγηση και θα είχαµε την δυνατότητα να βγαίνουµε
στις αγορές, να δανειζόµαστε κανονικά, όπως συµβαίνει σε κάθε
κανονική δηµοκρατία.
Ακόµα και να ρίχνατε, όπως ρίξατε, την προηγούµενη κυβέρνηση, εάν είχατε την ικανότητα να καταλάβετε, γιατί θέλω να πιστεύω πολύ απλά ότι δεν καταλαβαίνατε και ότι δεν κινήθηκε η
κυβέρνηση τότε σκόπιµα, ότι έπρεπε να κλείσετε την πέµπτη
αξιολόγηση µέσα στους πρώτους µήνες του 2015, δεν θα είχαµε
φτάσει σε αυτό το σηµείο.
Έχετε επιβαρύνει την ελληνική οικονοµία µε πάνω από 12 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, έχετε διαλύσει τη διεθνή αξιοπιστία
της χώρας, την ιδιωτική οικονοµία και φυσικά εµείς δεν θα ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο επίσηµος εορτασµός για την Εργατική Πρωτοµαγιά κατάπιε
τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Σήµερα γιορτάζουν οι µάνες. Είναι
από τις ελάχιστες παγκόσµιες µέρες, που πρέπει κάποιος να το
θυµάται και που αξίζει τον κόπο να το θυµάται, γιατί οι µάνες και
οι γυναίκες, µαζί µε τους νέους και τα παιδιά, είναι τα θύµατα
της κυρίαρχης πολιτικής.
Άκουσα µία συνάδελφο, από τον ΣΥΡΙΖΑ, να µιλάει για τρίτο
µνηµόνιο. Μέχρι τώρα έχουµε χάσει κάθε αίσθηση λογικής. Είχε
δίκιο η Παπαρήγα, χθες, όταν σας είπε ότι αποκαλυφθήκατε. Είσαστε οι ίδιοι, που χαρακτηρίζατε τα γεγονότα του 2008 «δεκεµβριανά». Και τώρα µε τη διαπραγµάτευση ενσωµατωµένης
Αριστεράς µέσα στο σύστηµα, µε αποδοχή όλων όσων έχουν
προσυµβεί, συζητάτε το αν θα τραβήξετε µε αριστερό χέρι ή µε
δεξί χέρι το σωληνάκι από τους εργαζόµενους, που είναι ήδη
στην εντατική µε τα δύο προηγούµενα µνηµόνια και καπάκι το
τρίτο.
Αυτό συζητάτε αυτή τη στιγµή και το συζητάτε µε έναν τρόπο
και µε ένα λεξιλόγιο, το οποίο σας καθιστά Αριστερά λόρδων. Είσαστε λόρδοι. Μιλάτε για τη λόρδα των υπολοίπων, ως λόρδοι.
Και απευθύνεστε, µονίµως, στα κόµµατα των προηγούµενων µνηµονίων έχοντας προβλήµατα διαδοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική.
Γι’ αυτό ασχολείστε. Με το χρώµα των κοµπλιµέντων της Λαγκάρντ και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Έχετε καθαρά
την ίδια βασιλική, αιµάτινη διαδοχή στα µνηµόνιο.
Δεν έχετε καλύτερο µνηµόνιο. Έχετε ένα τρίτο µνηµόνιο. Δεν
έχετε αληθές λεξιλόγιο, γιατί είσαστε οι ίδιοι που το «Όχι» το κάνατε «Ναι». Δεν µιλάτε για µία Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα
γίνει καλύτερη και χειρότερη. Μιλάτε γι’ αυτή την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε αυτές τις εργασιακές σχέσεις και µιλάτε για ασφαλιστική µεταρρύθµιση και για ασφαλιστικές κρατήσεις και µειώσεις
και αυξήσεις, όπου όλοι θα σωθούν από εσάς, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Είναι στο δρόµο και δεν το καταλαβαίνουν. Οι κοµµουνιστές δεν ξέρουν να διαβάζουνε µαθηµατικά. Το ακούσαµε
χθες εδώ. Δεν ξέρουνε και κάνουν λάθος υπολογισµό. Είναι όλα
γραµµένα. Είστε περήφανοι.
Πετάξατε λευκή πετσέτα, µε συγχωρείτε χρωµατιστά µαντηλάκια, στο σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έρχεστε εδώ και
µιλάτε σε ένα επίπεδο, κάτι για µύγες, κάτι για τσε-τσε, κάτι για
τούτα. Μπερδέψατε τον Τσε µε την τσε-τσε, τη µύγα. Αυτό κάνατε.
Και έρχεστε εδώ και το παίζετε σωτήρες, αριστεροί που δεν
σας καταλαβαίνει κανένας και λέτε τι σας λένε οι εφηµερίδες;
Μόλις σας πουν κοµµουνιστές κολακεύεστε, µόλις σας πουν νέοσταλινικούς κοιτάτε κατά δώθε, τάχα µου δήθεν.
Και κάνετε αναλογιστικές µελέτες επί ποίου πράγµατος; Κά-
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νετε τα εξής βασικά µε αυτό το νοµοσχέδιο -και είναι τραγικά:
Αποδεχτήκατε την κατώτατη τάξη των εργαζοµένων, όπως τη
διαµόρφωσαν οι προηγούµενοι. Και δεν έχετε το κουράγιο να
πείτε ότι η πρώτη θέση ενός κόµµατος, που θέλει περίπου να µοιάζει αριστερό, θα ήταν να ζητάει αποκατάσταση των απωλειών
και να αρχίσει τη συζήτηση πρώτα από την αποκατάσταση των
απωλειών, την επιστροφή των αποθεµατικών, να γυρίσουν τα
λεφτά και να αρχίσουµε να συζητάµε.
Έρχεστε εδώ, ήλθε ο Υπουργός και µιλάει για την δέκατη τρίτη
σύνταξη και για τα όρια λέγοντας «αυτά τα λέγαµε τον Γενάρη»;
Ήλθε και ο Σεπτέµβρης, ήλθαν και οι εκλογές του Οκτωβρίου.
Λέτε και ένα άλλο ψέµα. Λέτε ότι είσαστε Κυβέρνηση της Αριστεράς, οµολογώντας τι; Δεν είσαστε συγκυβέρνηση; Είσαστε
Κυβέρνηση; Δεν είσαστε συγκυβέρνηση; Μ’ αυτό το υπαρκτό,
άθλιο, οποιοδήποτε σύστηµα, έχετε πλειοψηφία χωρίς τον Καµµένο και χωρίς τους ΑΝΕΛ; Παρουσιάζετε ως επαναστατική,
ηρωική διαδικασία το ότι διαπραγµατεύεστε µε το κουαρτέτο,
που ήταν τρόικα, για το τρίτο µνηµόνιο, που δεν είναι το δεύτερο
και δεν είναι το πρώτο, για ένα ύψος ποσού, που δεν ήταν εκείνο,
ήταν το άλλο, µε τελικό αποτέλεσµα να κάνετε το χειρότερο, που
µπορούσε να κάνει ένα κόµµα -που δεν θα το τολµούσε- της Δεξιάς. Ούτε και της Δεξιάς, της άκρας Δεξιάς.
Στέλνετε το κίνηµα πίσω. Λέτε στο κίνηµα ότι δεν έχει λόγο να
βγει στο δρόµο. Κάνετε εσείς µε την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία την επανάσταση για λογαριασµό του. Τα πέντε ψίχουλα
γίνονται οκτώ. Να καθίσουν σπίτια τους, να κάνουν διαπραγµάτευση όπως την έκανε η ΓΣΕΕ για µισό κουλούρι.
Είσαστε διάδοχοι µιας άθλιας κατάστασης. Την πάτε ένα βήµα
παραπέρα. Στην εντατική θα στείλετε ή θα προσπαθήσετε να
στείλετε ή το κάνετε, γιατί αλλιώς δεν θα πάρετε εύσηµα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, από την
Τράπεζα. Δεν θα έλθουν επενδυτές εδώ.
Λέγατε χτες ότι είναι ηρωικό να κάνετε εξισορρόπηση της βεβαιότητας, που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός µε τη βεβαιότητα, που έχουν οι επενδυτές. Πήρατε τον λαό και τους
επενδυτές και βγάλατε µια εξίσωση και είπατε ότι πρέπει να είναι
όλοι σίγουροι για να υπάρχει δουλειά. Δηλαδή, ο επενδυτής που
θα έλθει εδώ, θα έλθει από αριστερή καλοσύνη. Έχει αριστερές,
καλές επενδύσεις που θα έλθουν εδώ. Θα ανοίξουν καλά οι
Σκουριές. Έχει σκουριά κακιά, που δεν πιάνει στα µάρµαρα και
έχει καλή, αριστερή, που τους αλλάζει χρώµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Κανέλλη, έχει
τελειώσει ο χρόνος σας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αυτά κάνατε και επιτρέψατε στο θράσος
αλλονών να είναι εδώ µέσα σήµερα και να µιλούν για το θράσος
των υπολοίπων.
Θυµούµενη την Εργατική Πρωτοµαγιά, θυµούµενη όµως και
τη γιορτή της µάνας, επιτρέψτε µου να σας πω ότι η µάνα του
Φύσσα αυτή τη στιγµή ίσως δικαιούται ένα γαρύφαλλο παραπάνω ,γιατί το παιδί της θα το αγκαλιάσει στον τάφο κι εµείς
έχουµε το θράσος να µιλάµε εδώ σήµερα για ορισµένα πράγµατα, τα οποία αφορούν στους φασίστες, αλλά κάνουµε πως δεν
τους βλέπουµε. Τέτοια Αριστερά, που δεν βλέπει τους φασίστες
δικαιούται να µην λέγεται Αριστερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σαρίδη, έχετε
τον λόγο αυστηρώς για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γρήγορο συµπέρασµα, που
έβγαλα ακούγοντας τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως δεν
πρέπει να έχουν άνεργους στις οικογένειές τους. Το ασφαλές
συµπέρασµα, το οποίο έχω βγάλει είναι πως δεν είστε αριστεροί
και, προφανώς, δεν είστε ούτε ριζοσπάστες. Το επικίνδυνο συµπέρασµα, όµως, είναι εκείνο στο οποίο κατέληξε ο ελληνικός
λαός αυτές τις µέρες, ότι το επόµενο Πάσχα θα είναι χειρότερο
από το φετινό.
Ξέρετε, µέχρι σήµερα, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, λέγαµε
και λέµε πως «κάθε πέρσι και καλύτερα». Το λέγαµε, όµως, µε
µια διάθεση να το ξορκίσουµε, χωρίς ουσιαστικά να θέλουµε να
το πιστέψουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κάτι άλλαξε, όµως, τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Μπορούσες να το
νιώσεις παντού γύρω σου αυτές τις µέρες πως ένας βαρύς προβληµατισµός κυριαρχούσε πάνω από τους ανθρώπους. Η αλλαγή
ξεκίνησε το βράδυ εκείνο του περασµένου καλοκαιριού, που µε
την ψήφο διακοσίων είκοσι πέντε Βουλευτών υπογράψατε τα
πάντα και µετατρέψατε το «Όχι» σε «Ναι».
Από εκείνο το βράδυ µέχρι σήµερα η αλλαγή είναι φανερή. Ο
ελληνικός λαός πλέον, όταν λέει «κάθε πέρσι και καλύτερα», το
πιστεύει και το έχει στο νου του καθώς παρακολουθεί τη σηµερινή συζήτηση και αναζητά όχι ευθύνες, αλλά κάποιον να αναλάβει την ευθύνη.
Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι, αναζητά κάποιον να αναλάβει την ευθύνη για όσα έγιναν, την ευθύνη όσων πρέπει να γίνουν, την ευθύνη να µην καταντήσει η χώρα µας ένα προτεκτοράτο, την ευθύνη να µη γίνουµε κράτος-µαριονέτα, όπως τόσα
άλλα κράτη γύρω µας.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει τη δική του ευθύνη. Η ευθύνη του
λαού ξεκινά και τελειώνει στην επιλογή αυτών που τον κυβερνούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ευθύνη όσων τον κυβερνούν.
Ο πολίτης, που µας παρακολουθεί αυτήν τη στιγµή ξέρει τις
ευθύνες του. Η ευθύνη του είναι να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα και θα το κάνει είτε επιλέξει ο ίδιος το πότε είτε οι εξελίξεις. Ο ελληνικός λαός, όµως, από σήµερα ξέρει και κάτι άλλο:
ούτε το ροζ θα σώσει την Ελλάδα.
Από σήµερα, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, µπορείτε να ξεχάσετε, πιστεύω, την όποια φιλοδοξία σας
να ξαναβρεθείτε επικεφαλής των πολιτικών δυνάµεων της χώρας. Είναι αλήθεια, όµως, ότι προλάβατε να κάνετε µεγάλη ζηµιά.
Δηµιουργήσατε κακά προηγούµενα τα οποία θα τα βρούµε µπροστά µας.
Εγκαινιάσατε, για παράδειγµα, την παράδοση των Υπουργών
µε βαριά καρδιά. Από την πρώτη µέρα, που αναλάβατε, έχετε
κάνει ψωµοτύρι το ότι εκβιάζεστε και πως τελικά υποκύπτετε και
βάζετε κάποια υπογραφή. Αυτό το κάνετε µε βαριά καρδιά.
Πόσοι Υπουργοί σας ασκούν την πολιτική της οποίας τη χάραξη
έχετε εσείς από το Σύνταγµα, κύριε Πρωθυπουργέ;
Από την άλλη µεριά πολύ φοβάµαι πως αν ο λαός εµπιστευτεί
τον κ. Μητσοτάκη, τότε σύντοµα θα ακούσει και από τα χείλη της
Νέας Δηµοκρατίας κάποιον Υπουργό να λέει: «Υπογράφω µε
βαριά καρδιά. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και η νεοφιλελεύθερη πολιτική
του. Φταίνε οι νόµοι, που έφερε ο Τσίπρας και ο Καµµένος».
Μέχρι σήµερα πασχίζαµε στην Ένωση Κεντρώων να καταλάβουµε πώς και ποιους θα επηρεάσουν οι απειλητικά ανεύθυνες
νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες, πώς και ποιους θα επηρεάσουν
οι νόµοι, που απειλούσατε πως θα φέρετε και τελικά φέρατε σήµερα Κυριακή, στο πλαίσιο φυσικά της ηρωικής διαπραγµάτευσης. Από σήµερα δίνουµε την ίδια απάντηση σε όλους τους πολίτες. Κανείς δεν ξέρει να τους πει µε ακρίβεια τι τους έρχεται.
Το φρόντισε η Κυβέρνηση αυτό µε το σκοτάδι στην πληροφόρηση των πολιτών.
Θα το µάθουν, όµως, στην πορεία. Θα το µάθουν όταν πάνε
να εισπράξουν τη σύνταξή τους. Θα το µάθουν όταν πάνε να πληρώσουν το ρεύµα, όταν θα πάνε να πληρώσουν το ενοίκιο, όταν
θα πάνε να βάλουν βενζίνη ή πετρέλαιο, όταν θα χρειαστεί να κηδέψουν κάποιον, όταν θα χρειαστεί να πληρώσουν το φροντιστήριο των αγγλικών, όταν θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκοµείο ή
να αγοράσουν φάρµακα.
Και φυσικά θα το µάθουν όταν θα ζητήσουν τον λόγο από κάποιο δηµόσιο υπάλληλο για κάποια παροχή, που κόπηκε ή κάποια
υποχρέωση που δεν ήξεραν ότι έχουν σύµφωνα πάντα µε το µνηµόνιο Τσίπρα-Καµµένου. Τότε θα ξέρουν οι πολίτες στα σίγουρα
τι ψηφίζουµε εδώ µέσα. Κάθε φορά που θα ανοίγουν το πορτοφόλι τους θα είναι για τους πολίτες και µια εµπειρία γνωριµίας
µε το οικονοµικό όραµα της πρώτης φοράς Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της συµπολίτευσης, βυθίζετε τη
χώρα στην απόλυτη αβεβαιότητα σήµερα. Μετά το ηθικό πλεονέκτηµα χάνετε και την όποια εµπιστοσύνη για την οποία σας
επέλεξε και σας έδειξε ο ελληνικός λαός προσφέροντάς σας την
περίφηµη δεύτερη ευκαιρία. Δεν καταλάβατε την αξία του Σεπτέµβρη. Δεν αντιληφθήκατε την αξία της δεύτερης ευκαιρίας
που σας έδωσαν οι Έλληνες. Συνεχίσατε και µάλιστα χωρίς τα
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βαρίδια των ευσυγκίνητων.
Από σήµερα ένα είναι το αφήγηµα, γραµµένο στη λαϊκή συνείδηση: η πρώτη φορά Αριστερά πρόδωσε τα ιδανικά της. Απόδειξη είναι το σηµερινό νοµοσχέδιο, που µας φέρνετε σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό έρχεται µε
ανορθόδοξο τρόπο µέσα στο Σαββατοκύριακο για να προλάβει
η Κυβέρνηση τη συνεδρίαση του Eurogroup. Και µας κάνει εντύπωση πως αυτός ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, στη Διάσκεψη
των Προέδρων, δήλωσε ρητά ότι αυτό το κατάπτυστο, για εµάς,
νοµοσχέδιο δεν είναι προαπαιτούµενο της τρόικα.
Βεβαίως, εσείς αναφέρεστε στο τρίο των δυνάµεων κατοχής
της χώρας, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα –να προσθέσω και ΝΑΤΟµε τον όρο θεσµοί. Και µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, που στις
τοποθετήσεις τους οι οµιλητές της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως
χρησιµοποίησαν και χθες και σήµερα τον ίδιο όρο: «θεσµοί».
Είναι µια επιβεβαίωση για το ότι προφανώς και από τις λεπτοµέρειες µπορείς να εξάγεις συµπέρασµα για το όλον.
Χωρίς, λοιπόν, να είναι προαπαιτούµενο, το σχέδιο νόµου, που
συζητάµε σήµερα, είναι απλώς για να παραστήσει η υποτελής
Κυβέρνηση το καλό παιδί έναντι της αυστηρής δασκάλας Μέρκελ και των θεσµών και να προβιβαστεί στην επόµενη τάξη.
Με λίγα λόγια καταστρέφετε την πατρίδα µήπως και κερδίσετε
λίγο πολιτικό χρόνο. Η παραµονή σας στην εξουσία και η καταστροφή και δυστυχία του ελληνικού λαού είναι σπουδαιότερη για
εσάς από την πατρίδα. Προφανώς εσείς, οι µαρξιστές της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας όλοι κοινή µήτρα, έτσι αντιλαµβάνεστε το πατριωτικό σας καθήκον. Χωρίς, βέβαια, να εξαιρώ
τους ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ, που χάριν της καρέκλας µπορούν
να µεταµφιεστούν µε οποιαδήποτε στολή, µπορούν και να πουλήσουν την πολιτική τους ψυχή -και όχι µόνο- στον οποιονδήποτε.
Το τι προβλέπει το νοµοσχέδιο έχει γίνει κατανοητό και ειπώθηκε κατά κόρον χθες και σήµερα. Συνοπτικά, επανακαθορίζεται
ο φόρος εισοδήµατος θέτοντας νέο αφορολόγητο τα 8.600 ευρώ
και µέτρο πλούτου το εισόδηµα 700 ευρώ τον µήνα. Δηλαδή,
σύµφωνα µε τη δική σας λογική θεωρούνται πλούσιοι οι µισθωτοί
και µεροκαµατιάρηδες των 700 ευρώ.
Να θυµίσω στο σηµείο αυτό και τη δήλωση του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2011,
ο οποίος είπε πως δεν ξέρει πως είναι να περνάς έναν µήνα µε
700 ευρώ και ευχήθηκε να µη χρειαστεί ποτέ να το βιώσει. Τα
συµπεράσµατα δικά σας. Ο άνθρωπος αυτός λέει πως θέλει να
σώσει και να κυβερνήσει τον τόπο, µη γνωρίζοντας τίποτα από
την πραγµατική ζωή.
Επίσης, το νέο σύστηµα υπολογισµού των συντάξεων θα φέρει
µειώσεις στους νέους συνταξιούχους. Καταργείτε την οικογενειακή παροχή στους νεοσυνταξιούχους και θεσπίζετε πλαφόν στις
συντάξεις. Ωραία ισότητα! Μαρξιστική ισότητα!
Σας λείπει το προλεταριάτο, κύριοι της Κυβέρνησης, για να κάνετε την επανάσταση που οραµατίζεστε; Διότι ξεκινάτε από το
µηδέν. Δηµιουργείτε µια βίαιη φτωχοποίηση, που µαζί µε τα προηγούµενα µνηµόνια Δεξιάς και Αριστεράς, θα φέρει η ψήφιση
του νοµοσχεδίου σας. Δηµιουργείτε ένα ελληνικό προλεταριάτο.
Μακάρι να υπήρχαν δουλειές και ελληνικές βιοµηχανίες. Φρόντισε όµως η Μεταπολίτευση, φρόντισαν δεξιοί και αριστεροί να
εξοντώσουν την ελληνική βιοµηχανία, να εξοντώσουν την εθνική
παραγωγή, να εξοντώσουν τον ελεύθερο επαγγελµατία, να εξοντώσουν τους βιοτέχνες, να εξοντώσουν τους απόµαχους της εργασιακής ζωής, να εξοντώσουν τους εργάτες και τους αγρότες.
Στους αγρότες δίνετε χαριστική βολή. Καλούνται τώρα να πληρώσουν 74 εκατοµµύρια ευρώ, επιπλέον, µέσα στο 2016 λόγω
της αναδροµικής αύξησης των εισφορών τους, το 2017 95 εκατοµµύρια, το 2018 112 εκατοµµύρια και 157 εκατοµµύρια το
2019. Αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές και περικόπτετε το
εφάπαξ. Καταδικάζετε σε οριστικό λουκέτο χιλιάδες επαγγελµατίες µε τη φορολόγηση 29%.
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Και να ήταν µόνο αυτά; Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πως έρχονται χειρότερες µέρες στην κατεχόµενη Ελλάδα. Εφαρµόζετε
την τακτική του σαλαµιού, τη γνωστή λενινιστική αρχή και τακτική.
Το µεγαλύτερο έγκληµα αυτού του νοµοσχεδίου είναι η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, η εξόντωση των ΑΜΕΑ, τους οποίους οδηγείτε κυριολεκτικά όχι µόνο στον οικονοµικό αλλά στον
βιολογικό θάνατο.
Υπάρχουν, βέβαια, εκτός των άµεσων φόρων και οι έµµεσοι
φόροι. Γι’ αυτό στο σηµείο αυτό θα ξαναθέσω το ερώτηµα στην
Κυβέρνηση να µας πουν πού καταλήγει ο φόρος υποτελείας, ο
λεγόµενος ΦΠΑ. Να µας πουν πού καταλήγει το αίµα του ελληνικού λαού.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το φύλλο της εβδοµαδιαίας εθνικής
εφηµερίδος «ΕΜΠΡΟΣ» µε τη σχετική αποκάλυψη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στην στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο ΦΠΑ, κυρίες και κύριοι, να το ξέρει ο ελληνικός λαός, να το
µάθει, καταλήγει στα τοκογλυφικά κοράκια των Βρυξελλών.
Έρχεστε να πείτε, κύριοι της Κυβέρνησης: «Δεν φταίµε εµείς.
Εµείς παραλάβαµε την καυτή πατάτα». Έρχεστε να πείτε, όπως
ακούστηκε και σ’ αυτή την Αίθουσα, τη σοφιστεία «αυτές είναι οι
θέσεις µας τον παρόντα χρόνο, την παρούσα στιγµή, αλλά δεν
είναι αυτά που πιστεύουµε».
Αλήθεια, ποιον προσπαθείτε µε τόσο φθηνά επιχειρήµατα να
κοροϊδέψετε, κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης;
Η ένσταση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ανέφεραν τα
προηγούµενα ληστρικά νοµοσχέδια των κυβερνήσεων από το
2009 έως σήµερα και η οποία οδήγησε τους συνταξιούχους, που
ελάµβαναν κύρια σύνταξη και επικουρικό, δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα, από ετήσιο εισόδηµα 40.000 ευρώ, σε εισόδηµα
22.000 ευρώ, δεν έχει καµµία αξία. Δεν είναι να λες «Δεν φταίµε
εµείς».
Όµως, κυρίες και κύριοι, το ζητούµενο είναι να µην ακολουθήσεις µία λανθασµένη αντιλαϊκή οικονοµική πολιτική επειδή είσαι
ανίκανος ή ανήµπορος να διαχειριστείς τα κοινά, αλλά ως ιδεολόγος, ως πατριώτης να αγωνιστείς µε όλες σου τις δυνάµεις για
να επιτύχεις έστω το ευκταίο της εθνικής ανεξαρτησίας, της οικονοµικής ευµάρειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Δυστυχώς, για σας τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει. Ακόµα και
ο γόνος της οικογενείας Μητσοτάκη, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
ενίοτε κυνικός και αληθής, είχε δηλώσει στο κανάλι «STAR» προ
τριών ετών, «Η Χρυσή Αυγή ως προς την ιδεολογία της διαφέρει
απ’ όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου». Βεβαίως και η Χρυσή
Αυγή, το ελληνικό λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα, είναι το µόνο, που
διαφέρει ως προς την ιδεολογία του από όλα τα κόµµατα του
Κοινοβουλίου. Όλα τα άλλα είναι ίδια, όπως παραδέχεται και ο
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί το ένα να παρουσιάζεται ως
κεντροδεξιό, το άλλο ως κεντροαριστερό, το άλλο ως κοµµουνιστικό, κ.λπ., όµως πέρα από τις παραπλανητικές ετικέτες, όλα
είναι όψεις του ιδίου νοµίσµατος, του αµαρτωλού µεταπολιτευτικού κλεπτοκρατικού συστήµατος εξουσίας και όλοι σας πιστοί
υπηρέτες του ίδιου παγκόσµιου αφέντη. Κατά τη δική σας οµολογία, λοιπόν, είστε όλοι ίδιοι και το καταλαβαίνει πια ο ελληνικός
λαός.
Κυρίες και κύριοι, θα µπορούσα κάλλιστα να µην αναφέρω τίποτα από τα προηγούµενα. Όµως, θα κάνω ακριβώς αυτές τις
σκέψεις που θα ακολουθήσουν.
«Είναι η δεύτερη ηµέρα της συζήτησης σχετικά µε το φορολογικό –φοροµπηχτικό και κατάπτυστο, το λέµε εµείς-, σχέδιο
νόµου. Συζητήσαµε χθές εδώ για την αντισυνταγµατικότητα του
εν λόγω σχεδίου και ακούσαµε κάποιες κενολογίες, κάποιες τοποθετήσεις εκ µέρους των συγκυβερνητικών Βουλευτών που
στάθηκαν ενάντια στην αντισυνταγµατικότητα. Προσπαθούν να
µας πείσουν ότι όλα είναι καλά καµωµένα».
Παρακάτω: « Γνωρίζει ο ελληνικός λαός όλα αυτά, που κάνετε
εσείς σήµερα; Τα γνωρίζει. Γνωρίζει τις προθέσεις σας; Βάσει
ποιων δεσµεύσεων εκλεγήκατε; Να σας τις θυµίσω; Αύξηση χαµηλών συντάξεων. Όχι άλλες µειώσεις µισθών. Τέλος στο χαρά-
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τσι. Μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών, αυτό που ζητάµε σήµερα. Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου στις 10.000
ευρώ. Σαµαράς. Εδώ είναι.
Αυτά είπατε κι έτσι σας ψήφισαν. Και τι κάνατε; Κάνατε τα αντίθετα. Κοροϊδέψατε τον λαό. Είπατε ψέµατα. Η εκλογή σας στηρίχθηκε στην απάτη. Είστε κοινοί απατεώνες. Ηθικά δεν στέκεστε. Το πρόβληµα, βέβαια, επειδή συζητάµε εδώ για φορολογία,
για οικονοµία, δεν είναι η οικονοµία. Για εµάς δεν είναι καν η φοροδιαφυγή. Δεν είναι καν οι λίστες Λαγκάρντ, ψεύτικες, πραγµατικά, όλες αυτές που έχουν πεταχτεί αυτήν τη στιγµή, που έχουν
πετάξει διάφοροι στο τραπέζι.
Το πρόβληµά µας είναι η ειληµµένη απόφαση της συγκυβέρνησης να πουλήσει την Ελλάδα, να παραδοθείτε αµαχητί στον
οικονοµικό πόλεµο, όπως εσείς λέτε, τον οποίο υφίσταται η
Ελλάς. Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι οικονοµικό. Το πρόβληµα
είναι πολιτικό».
Παρακάτω λέει: «Για να κλείσω το θέµα µε την κυρία Μπακογιάννη, αναφέρθηκε και στο τι είναι βία, αναφερόµενη, κυρίως,
στον ΣΥΡΙΖΑ και ρίχνοντας κάποιες αιχµές προς το τέλος του
λόγου της προς τη Χρυσή Αυγή. Να πω τούτο. Βεβαίως, η Χρυσή
Αυγή, ως πολιτικό κόµµα, στέκεται ενάντια σε κάθε µορφή βίας.
Άλλοι µέσα εδώ θεωρούν ότι η βία είναι η «µαµή» της ιστορίας.
Άλλοι έχουν στηρίξει τα ιδεολογήµατά τους στη βία των γκουλάγκ αλλά και στη βία της γκιλοτίνας. Άλλων τα ιδεολογήµατα
έχουν στηθεί πάνω σε εκατοµµύρια νεκρούς.
Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ θα µιλήσουµε για τη βία, που παράγουν οι χιλιάδες λαθροµετανάστες εισβολείς, που έχουν έλθει
στην πατρίδα µας απροσκάλεστοι. Θα µιλήσουµε για τις δολοφονίες, για τις κλοπές. Θα µιλήσουµε για τους Έλληνες, που νιώθουν ξένοι µέσα στην πατρίδα τους, µέσα στη γειτονιά τους.
Μιλώντας ως Έλληνας, ως εθνικιστής, ως πραγµατικός πατριώτης και όχι δωσίλογος, θα πω τούτο. Η µόνη βία η οποία παρήγαγε ιστορία, η µόνη βία την οποία αποδεχόµεθα είναι η βία
της Επανάστασης του 1821, η βία η οποία ήταν η µόνη εθνικιστική επανάσταση «ορόσηµο» για όλη την ιστορία διεθνώς και
ήταν η επανάσταση, όπου οι αγωνιστές αγωνίστηκαν για εθνική
ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, αυτά για τα οποία αγωνίζεται και σήµερα η Χρυσή Αυγή και καλεί τον ελληνικό λαό στο
πλευρό της.
Κύριοι, πρέπει να τελειώνουν τα ψέµατα µε τους προδότες και
µε τους ψεύτες. Τι να σας πω σε πέντε δευτερόλεπτα; Να σας
πω σε πέντε δευτερόλεπτα ότι στη Χρυσή Αυγή υψώνουµε τη
φωνή µας και στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Έχουµε µοναδικό οδηγό τη γαλανόλευκη. Τραγουδάµε το αιώνιο τραγούδι, που λέει «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού
την τροµερή». Αυτή είναι η βία, η βία της ελευθερίας. Αυτό φοβάστε, τον ελληνικό λαό. Φοβάστε την τροµερή έκρηξη του ελληνικού λαού, ο οποίος θα σας σαρώσει, όσο προπαγανδιστική
και ψυχολογική βία και αν ασκείτε εναντίον του.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η οµιλία µου από το Βήµα τούτο στις
11 Ιανουαρίου 2013, όπου συζητήθηκε το νοµοσχέδιο της συγκυβέρνησης Σαµαρά, σχετικά µε τις «Ρυθµίσεις στη φορολογία
εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Αυτά θα µπορούσα µόνο να πω,
χωρίς να αλλάξω ούτε έναν τόνο ούτε µία τελεία.
Για του λόγου του αληθές, καταθέτω και το αντίγραφο της οµιλίας µου από το αρχείο των οµιλιών, θέλοντας να σας αποδείξω
ότι η µνηµονιακή κυβέρνηση Σαµαρά της Νέας Δηµοκρατίας
είναι το αυτό µε τη µνηµονιακή Κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.
Αντώνης Τσίπρας και Αλέξης Σαµαράς ταυτίζονται. Και οι δύο
Πρωθυπουργοί και οι δύο παρατάξεις ξεγέλασαν και κορόιδεψαν
τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά τους λεγόµενους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς
οι εθνικιστές τούς γνωρίζουµε καλά. Γνωρίζουµε ότι στον πυρήνα
των ιδεών τους είναι εθνοµηδενιστές και αλλεργικοί σε καθετί
πατριωτικό. Είναι άθεοι, µεταναστόπληκτοι και ισλαµόφιλοι.
Το ζητούµενο είναι για τη λεγόµενη «Δεξιά», που προσδοκά να
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κυβερνήσει, ξεγελώντας για άλλη µια φορά τον ελληνικό λαό,
Δεξιά, που δεν έχει καµµία σχέση µε τη Δεξιά του «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια», όταν ο Αρχηγός της ψηφίζει µνηµόνια, ψηφίζει σύµφωνα συµβίωσης, που πλήττουν τις παραδοσιακές αξίες
του ελληνικού λαού.
Δεσµεύεστε, κύριοι, ότι θα καταργήσετε µε ένα άρθρο το σηµερινό νοµοσχέδιο; Μιλάµε για δέσµευση όχι γιαλαντζί, όπως
του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε «µε ένα άρθρο θα καταργήσουµε το µνηµόνιο». Δεσµεύεστε;
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, τηρώντας την υπόσχεσή µου στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον αξιότιµο κ. Κουράκη,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας τριών
Βουλευτών της Χρυσής Αυγής για ρατσιστικό µίσος και τη στιγµή
που οι περισσότεροι εκπρόσωποι των κοµµάτων συµφώνησαν ότι
δεν στοιχειοθετείται αδίκηµα εναντίον των Βουλευτών της Χρυσής Αυγή, παρ’ όλα αυτά ψήφισαν υπέρ της άρσεως ασυλίας.
Κλείνω, λοιπόν, µε τις φράσεις που είπα τότε στην Επιτροπή
Δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης και υποσχέθηκα
στον κ. Κουράκη ότι θα επαναλάβω και στην Ολοµέλεια: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Έξω τώρα όλοι οι λαθροµετανάστες! Πάνω από όλα η Ελλάδα, πριν από όλα οι Έλληνες!».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παππά, άλλο εθνικισµός και άλλο πατριωτισµός. Πολύ
δε περισσότερο το δικό σας ναζιστικό µόρφωµα δεν έχει δικαίωµα να αναφέρεται στην Ελλάδα και στην πατρίδα, όταν είστε
υµνητές της δικτατορίας, η οποία ευθύνεται για την προδοσία
της Κύπρου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος-έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ψηφίζεις µνηµόνια καπιτάλα του κερατά!
Ψηφίζεις µνηµόνια γιαλαντζί αριστερέ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν έχετε δικαίωµα να εµφανίζεστε µε
µανδύα κοινωνικής ευαισθησίας όταν υπερασπίζεστε ό,τι πιο
απεχθές έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία…
(Θόρυβος –έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν κάθοµαι κάτω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω, ακουστήκατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): …τα κρεµατόρια, τις διώξεις! Και εσείς,
δε, ενέχεστε για δολοφονίες!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κάνει σόου ο Υπουργός! Σκουρλέτη, κάνεις σόου αυτή τη στιγµή.
Να διαγραφούν από τα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Να διαγραφούν αυτά από τα Πρακτικά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ενέχεστε για δολοφονίες! Σας γνωρίζει,
λοιπόν, ο ελληνικός λαός καλά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ψηφίζεις µνηµόνια!
(Θόρυβος-έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κραυγάζετε, αλλά αυτές οι µαύρες
κραυγές δεν θα πνίξουν την φωνή της Δηµοκρατίας, κύριε
Παππά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ψηφίζεις µνηµόνια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω, κύριε
Παππά!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Παύλος Φύσσας!
(Θόρυβος – έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω!
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(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκετά!
Καθίστε κάτω. Πηγαίνετε να πουλήσετε προστασία σε κανένα νυχτοµάγαζο, που θα µας πείτε εµάς έτσι! Άντε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν σε απείλησα, δεν είπα τίποτα. Είσαι
υβριστής, είσαι απατεώνας και κοινός συκοφάντης!
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: «Άντε» να πεις στην οικογένειά σου και
στους δικούς σου, όχι σε εµένα! Το ακούς;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τι θα γίνει, κύριε
Πρόεδρε; Τον ακούγαµε µία ώρα και δεν µιλήσαµε καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, έξω!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ενδεικτικό το πώς αντιλαµβάνεται τον διάλογο ο συγκεκριµένος
χώρος.
Ακούσαµε πάρα πολλά σήµερα ,που ειλικρινά έχουν ανεβάσει
τον πήχη της αντιπαράθεσης µε πολλά ψέµατα. Επικαλούνται συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση ψεύτικους πίνακες, ψεύτικα παραδείγµατα σε σχέση µε το ασφαλιστικό, σε σχέση µε την φορολογία.
Παρ’ όλα αυτά, νοµίζω ότι αυτά σε ένα και µόνο αποσκοπούν.
Αποσκοπούν στο να δώσουν τροφή στα κανάλια της διαπλοκής,
τα οποία νυχθηµερόν, µήνες τώρα, πολλούς µήνες, πάνω από
έναν χρόνο, το µόνο που κάνουν είναι να κατασκευάζουν µια εικονική πραγµατικότητα. Όµως η αξιοπιστία των συγκεκριµένων
µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι στο ναδίρ, όπως και η δικιά
σας.
Παρά τα ψέµατα, όµως, δεν µπορεί να κρυφτεί, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, το πραγµατικό σας προφίλ, το πραγµατικό
σας στίγµα. Άκουσα πριν τον κ. Βρούτση να δίνει µαθήµατα τι
πρέπει να κάνει µια κυβέρνηση όταν διαδέχεται την άλλη, ότι θα
πρέπει να χτίζει πάνω στα προηγούµενα. Αλήθεια, εσείς τι χτίσατε; Εσείς και το ΠΑΣΟΚ τι χτίσατε; Διαλύσατε το κοινωνικό
κράτος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το ΗΛΙΟΣ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εσείς, ειδικά, ταυτιστήκατε µε το πιο
σκληρό ταξικό µέτρο, που έχει δει η ελληνική κοινωνία µετά το
1974. Ποιο ήταν αυτό; Η µείωση του κατώτατου µισθού διά
νόµου. Και έχετε το θράσος εδώ πέρα να εµφανίζεστε ως δύναµη
µε κοινωνικές ευαισθησίες!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί δεν το φέρατε; Υπουργός
ήσασταν για έναν χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω πολύ καλά
ότι υπάρχει µια λέξη, την οποία µόλις την ακούτε σας σηκώνεται
η τρίχα. Είναι η λέξη «αναδιανοµή». Διότι εµείς παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες, που υπάρχουν, που έχουν να κάνουν και µε
τον βαθµό ελευθερίας της σηµερινής Κυβέρνησης, προσπαθούµε µέσα στο συγκεκριµένο φορολογικό και ασφαλιστικό νοµοσχέδιο να εισαγάγουµε και να κάνουµε πράξη όσο είναι
δυνατόν την έννοια της αναδιανοµής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο συνάδελφός σου θα κρίνει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αλήθεια, η δικιά σας αντίληψη γύρω από
αυτό το ζήτηµα ποια είναι; Ποια είναι η δικιά σας αντίληψη δηµοκρατίας; Μήπως στην δικιά σας αντίληψη δηµοκρατίας, µια
ακραία αντίληψη περί δηµοκρατίας της αγοράς, έχουν ψήφο
µόνο οι οικονοµικά ισχυροί;
Αυτοί είστε. Είστε νεοφιλελεύθεροι από την κορυφή µέχρι τα
νύχια. Και φάνηκε πολύ καλά όταν ο Αρχηγός σας, ο κ. Μητσοτάκης, αποκάλεσε τους µαθητές πελάτες. Πελάτες οι µαθητές,
επιχειρήσεις τα σχολεία, εµπόρευµα η γνώση.
Αυτοί είστε, λοιπόν, διότι ακόµη δεν αναγνωρίζετε την αυταξία

9493

της γνώσης και την απελευθερωτική της δύναµη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν διεκδικήσαµε ποτέ την πατρότητα αυτού του προγράµµατος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι δική σας µε τεστ DNA!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εσείς όµως όχι µόνο την διεκδικείτε, ταυτίζεστε. Ταυτίζεστε και µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και σε
αυτήν την δύσκολη στιγµή κάνετε τα πάντα για να βάλετε εµπόδια, να υπονοµεύσετε την προσπάθεια της χώρας.
Δεν πήρατε θέση, σας κάλεσε ο κ. Τσακαλώτος. Τι λέτε, λοιπόν, για τα µέτρα- «κόφτη», που προτείνει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Να τα ψηφίσουµε; Τι θα πείτε, λοιπόν; Τι λέτε; Τι
συµβουλεύετε τον κ. Τσακαλώτο, που αύριο θα πάει να διαπραγµατευτεί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λέµε να φύγετε, αυτό λέµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Μπράβο, πολύ
ωραία πρόταση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα την πάρετε την απάντηση σε
λίγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βεβαίως, η έννοια διαπραγµάτευση για
εσάς είναι ξένη και δεν µπορείτε να αντιληφθείτε την πραγµατική
πάλη που έχει κάνει όλους αυτούς τους µήνες η Κυβέρνηση
αυτή.
Και ξέρετε τι σηµαίνει διαπραγµάτευση; Διαπραγµάτευση,
κύριε Οικονόµου, είναι να παίρνεις τον ψηφισµένο νόµο για την
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και να τον ακυρώνεις, να παίρνεις
τον ψηφισµένο νόµο για τη «µικρή ΔΕΗ» και να τον ακυρώνεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτά είναι αποτυπωµένα στην τελευταία συµφωνία. Αυτή
είναι η διαπραγµάτευση, η οποία είναι ξένη ως προς εσάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν απλά νούµερα: 62 δισεκατοµµύρια και 5,4. Κάντε την αφαίρεση να δείτε τη διαφορά.
Αυτή είναι η προσφορά σας στον τόπο τα τελευταία χρόνια από
τα χρόνια διακυβέρνησης.
Εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Και
ειλικρινά κάποια στιγµή µου δόθηκε η εντύπωση ότι θα ακούσω
προτάσεις. Άκουσα τον κ. Μανιάτη χθες να λέει: «Θα καταθέσουµε πέντε προτάσεις. Υπ’ αριθµόν ένα πρόταση: Ο κ. Τσίπρας
δεν έχει τσίπα». Ήταν η πρώτη υπ’ αριθµόν πρόταση που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Για τι πράγµα; Διότι θα πάει στις 17 του
µηνός στα εγκαίνια του TAP. Κύριε Μανιάτη, πώς κάνετε έτσι;
Σαν να σας πήραν το παιχνίδι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Που το καταψηφίσατε και µας εγκαλούσατε ότι ξεπουλούσαµε την Ελλάδα. Και τώρα θα πάτε να κάνετε τα εγκαίνια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Λέτε ψέµατα, κύριε Μανιάτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν το είχε καταψηφίσει. Το ψέµα αυτό το είπατε και χθες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν ντρέπεστε τώρα να το επαναφέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Μανιάτη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
πει «ΠΑΡΩΝ»...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ µην δίνετε τον χαρακτήρα διαλόγου µε τον κ. Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το καταψηφίσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω, κύριε
Μανιάτη. Δεν έχετε τον λόγο. Καθίστε κάτω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αν κάνετε ήσυχα θα τελειώσει και ο
Υπουργός στον χρόνο του.
Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καταψηφίσει τη συγκεκριµένη συµφωνία. Είχε πει «ΠΑΡΩΝ». Και ξέρετε γιατί; Διότι
η συµφωνία που είχατε κάνει, µπορούσε να είναι πολύ καλύτερη
και δεν το κάνατε. Και παρ’ όλα αυτά αυτούς τους µήνες η δική
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µας Κυβέρνηση κατόρθωσε στη συγκεκριµένη συµφωνία και βελτίωσε πράγµατα. Τα 11 εκατοµµύρια της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης έγιναν 32.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και τα 100 εκατοµµύρια τα κάνατε 30!
Λέτε ψέµατα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Υποχρεώσαµε την εταιρεία να πληρώσει
τη διέλευση από τα δάση και από τη δηµόσια γη. Ούτε αυτά τα
λίγα δεν κάνατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μανιάτη, δεν
έχετε τον λόγο.
Θα πάρει αµέσως µετά τον λόγο η Πρόεδρος του Κόµµατός
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και κυρίως ασκούµε µία πολυδιάστατη
ενεργειακή πολιτική που µόνο µε το κιάλι τη βλέπετε.
Ολοκληρώνω, λοιπόν -παρά τις παρεµβάσεις και τις διακοπές
που µου κάνατε- λέγοντας ότι εµείς µε απόλυτη ειλικρίνεια,
χωρίς να ωραιοποιούµε καταστάσεις, θα απευθυνόµαστε στον
κόσµο. Θα του παρουσιάζουµε τα πραγµατικά αµείλικτα διλήµµατα, τις δυσκολίες. Και αυτή η σχέση εµπιστοσύνης που προκύπτει από την ανιδιοτέλεια και την ειλικρίνεια αυτής της
Κυβέρνησης είναι αυτή που µας δίνει δύναµη. Έτσι θα προχωρήσουµε και αυτή είναι η µεγάλη διαφορά µας µε εσάς. Γεια σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, κ. Γενηµατά, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ποιο είναι το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ο κύριος Υπουργός ψευδώς αναφέρθηκε στο όνοµά µου. Θέλω τον λόγο για ένα λεπτό να σας τεκµηριώσω ποιο είναι το προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος
Υπουργός κατέβηκε από το Βήµα, λέγοντας ένα πολύ µεγάλο
ψέµα. Τον νόµο για τον TAP που εµείς φέραµε, µας κατηγόρησε
ο κ. Τσίπρας και η τότε Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι
είναι ένας «νόµος-Μπανανία», ότι είναι ένας νόµος που ξεπουλάει
την Ελλάδα.
Και ταυτόχρονα χρησιµοποιεί ένα δεύτερο ψέµα ο κύριος
Υπουργός. Λέει και υπερηφανεύεται για το ότι πήρε ως αντισταθµιστικά 30 εκατοµµύρια –προσέξτε- για ένα έργο 1,5 δισ. που
εµείς διαπραγµατευτήκαµε, εµείς φέραµε, µε δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας, όταν εµείς διεκδικούσαµε 100 εκατοµµύρια αντισταθµιστικά. Αυτό είναι ντροπή και συνιστά κραυγαλέο ψεύδος
αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κ. Γενηµατά, έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Παρακαλώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, αυτά που ανέφερε ο κ. Μανιάτης δεν είναι προσωπικά. Σταµατάµε για να συζητήσουµε
προσωπικό ζήτηµα συνεχώς. Συνεχώς παραβιάζεται ο Κανονισµός. Χθες ο κ. Κρεµαστινός διάβασε τι σηµαίνει προσωπικό
θέµα. Να σταµατήσει το παραµύθι. Πού ήταν το προσωπικό;
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κύριε Πρόεδρε, έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μάλιστα, µπορείτε να
ξεκινήσετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Για να ηρεµήσουµε λίγο,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θέλω να στείλω τις πιο ζεστές ευχές
µου στις µητέρες όλης της Ελλάδας κι όλου του κόσµου. Σε όλες
όσες είµαστε µέσα στη Βουλή σήµερα, χρόνια µας πολλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κι επειδή δεν µπορεί κάποιος να ξαναγράψει την ιστορία για
να καλύψει την ανεπάρκειά του, να σας υπενθυµίσω ότι κοινωνικό
κράτος απλά δεν υπήρχε πριν από το ΠΑΣΟΚ.
Έρχοµαι στο θέµα για το οποίο συζητάµε σήµερα.
Κύριε Πρωθυπουργέ, εκµεταλλευτήκατε τις δυσκολίες, τον
θυµό, την οργή. Υποσχεθήκατε ελπίδα και τη µετατρέψατε σε
απόγνωση. Επικίνδυνα ψεύτες ως Αντιπολίτευση, επικίνδυνα ανίκανοι ως Κυβέρνηση, ικανοί µόνο στην πολιτική εξαπάτηση.
Στήσατε, κύριε Τσίπρα, ένα colpo grosso για να µπορέσετε να
κατακτήσετε την εξουσία µε λαϊκισµό, µε δηµαγωγία, την ώρα
που η χώρα προσπαθούσε να επιβιώσει. Κι όταν αυτό τελικά το
πετύχατε, παραλάβατε µία χώρα που προσπαθούσε να σταθεί
στα πόδια της και τα κάνατε µαντάρα. Η σκληρή αντιµνηµονιακή
σας ρητορική έγινε η επαχθέστερη µνηµονιακή πρακτική. Η αποτυχία των χειρισµών της Κυβέρνησης έχει κριθεί από την πραγµατικότητα, από τις δραµατικές εξελίξεις. Αυτό είναι γεγονός
αντικειµενικό.
Η αξιολόγηση θα έπρεπε να έχει κλείσει από πέρυσι τον Οκτώβριο µε λιγότερα µέτρα και µε άλλον προσανατολισµό. Τώρα, βέβαια παρακολουθούµε όλους αυτούς τους µήνες τη γνωστή
παράσταση: Ο κ. Τσίπρας διαπραγµατεύεται σκληρά! Το έχουµε
ξαναδεί αυτό το έργο. Κι όσο η Κυβέρνηση για επικοινωνιακούς
λόγους καθυστερεί, ο λογαριασµός για τους πολίτες µεγαλώνει,
η οικονοµία βυθίζεται, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια κυριαρχούν, η ρευστότητα στην οικονοµία και στα ταµεία έχει πιάσει
πάτο για άλλη µία φορά.
Πόσο όµως κοστίζει τελικά αυτή η δήθεν ηρωική διαπραγµάτευση; Το κόστος των νέων µέτρων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ για τον ελληνικό λαό είναι περίπου 12,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ: µέτρα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ πέρσι, µέτρα 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ τώρα και το κερασάκι στην τούρτα, µέτρα-«κάβα»
3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ποσά σκανδαλώδη!
Κάθε άρθρο, κάθε γραµµή, κάθε λέξη αυτού του νοµοσχεδίου
είναι απέναντι στους ανθρώπους που σας εµπιστεύθηκαν, αλλά
και σε βάρος ολόκληρου του ελληνικού λαού. Έχουµε φορολογική
εξόντωση όσων επιµένουν να δηµιουργούν σε αυτήν τη χώρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο φορολογικό οι επιβαρύνσεις φτάνουν στο 1,25% του ΑΕΠ, µε την αύξηση της άµεσης φορολογίας
που θίγει τόσο τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα όσο και τη µεσαία τάξη.
Υποσχεθήκατε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια
ήρθατε και ορίσατε ως κόκκινη γραµµή σας τις 9.100 ευρώ. Μάλιστα, ο αρµόδιος Υπουργός είπε ότι αν το αφορολόγητο κατέβει
κάτω από αυτό το όριο, θα παραιτηθεί και θα καταψηφίσει. Όχι
ότι σας πιστέψαµε βέβαια. Τώρα, όµως, έρχεστε και προσπαθείτε να µας πείτε ότι ήταν και µεγάλη επιτυχία που τελικά
έκλεισε στις 8.600 ευρώ. Ο λόγος σας συµβόλαιο, κύριοι της Κυβέρνησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και ποιοι θίγονται από αυτήν την υποχώρησή σας; Θίγονται οι
χαµηλόµισθοι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι λιγότερο προνοµιούχοι
Έλληνες.
Και µε τη νυχτερινή τροπολογία για το αφορολόγητο, αυξήσατε και τον συντελεστή φορολογίας για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Άλλο ένα κτύπηµα σε αυτές. Τις εξοµοιώσατε µε τις
µεγάλες επιχειρήσεις. Διαψεύδετε καθηµερινά τις δεσµεύσεις
που είχατε αναλάβει.
Βέβαια, ακολουθούν και οι αυξήσεις των έµµεσων φόρων: αύξηση του ΦΠΑ, φόροι στα καύσιµα, στα οινοπνευµατώδη, στα
οχήµατα, στα τσιγάρα. Φόροι, φόροι, φόροι. Φόροι που επιβαρύνουν κυρίως τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα και βεβαίως
ανατρέπουν την κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν προστασίας τους.
Και δεν είστε απλώς ανίδεοι, είστε και ανεπίδεκτοι µαθήσεως.
Δεν καταλάβατε τίποτα. Δεν είδατε ότι το 2015 τα έσοδα του
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ΦΠΑ ήταν τα ίδια µε αυτά του 2014, παρά το γεγονός ότι αυξήσατε τον ΦΠΑ και στις υπηρεσίες και σε προϊόντα και στα νησιά
του Αιγαίου. Και βέβαια, δεν µάθατε ότι ανάπτυξη και φοροµπηχτική πολιτική δεν πάνε µαζί.
Εκεί που αποτυπώνεται, όµως, ανάγλυφα η ανικανότητα και η
ιδεοληψία σας είναι στη δήθεν ασφαλιστική µεταρρύθµιση, ένα
νοµοσχέδιο έκτρωµα, που ετοιµάζετε όλους αυτούς τους µήνες.
Συγκεντρώνει τη διαφωνία όλων των ειδικών στην κοινωνική
ασφάλιση, όλων των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών, των
εργαζοµένων, των επιστηµόνων, των αυτοαπασχολούµενων, των
επιχειρηµατιών, των αγροτών, των συνταξιούχων και της νέας
γενιάς. Συγκεντρώνει, δηλαδή, την αντίδραση όλης της κοινωνίας.
Μόνο ο κ. Τσίπρας νιώθει ευχαριστηµένος. Ισχυρίστηκε προχθές ότι µπορεί να µειώνει κατά δύο περίπου δισεκατοµµύρια
ευρώ τη δηµόσια δαπάνη για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά, όλα
και όλα, δεν µειώνει παροχές και συντάξεις.
Ακούστε, εάν αυτά δεν είναι τα µαθηµατικά των καταλήψεων,
δεν είναι απλώς ένα ακόµα ψέµα, είναι συνειδητή εξαπάτηση του
ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και κάνω µια παρένθεση εδώ, γιατί είπε πάρα πολλά ο κ. Τσίπρας τις προάλλες στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Κατ’
αρχάς, προσπάθησε να µας πείσει ότι ζούµε σε µία άλλη χώρα.
Ήταν µία οµιλία ενός πανικόβλητου Πρωθυπουργού απέναντι
στη λαϊκή κατακραυγή. Κατανοώ τον πανικό του κ. Τσίπρα. Αυτός
τον ώθησε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Λυπάµαι, αλλά «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη» και ασχηµοσύνη, προσθέτω εγώ. Μας χτυπά, γιατί
γνωρίζει, βέβαια, ποιος είναι ο πραγµατικός του αντίπαλος σήµερα που χρεοκοπεί ο ίδιος, η Κυβέρνησή του και η πολιτική του.
Οι µάσκες έπεσαν πια και οι πολίτες που παραπλανήθηκαν επιστρέφουν στον χώρο τους. Τώρα, όσο για τους αριβίστες και
τους καριερίστες, κρατήστε τους. Δεν τους θέλουµε πίσω, σας
τους χαρίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και έρχοµαι στις δηλώσεις του κ. Πιτέλα. Του συνιστούµε να
τις διαβάσει. Όχι γιατί µας ενδιαφέρει η γνώµη του κ. Τσίπρα για
αυτές, αλλά µπας και καταλάβει ότι η προβοκάτσιά του χρεοκόπησε. Θεµελιώδη και αναντικατάστατο παράγοντα της οικογένειας των ευρωπαίων σοσιαλιστών, χαρακτήρισε ο κ. Πιτέλα το
ΠΑΣΟΚ, που δίνουµε µαζί, από κοινού, µάχες για την Ελλάδα και
την Ευρώπη. Τι δεν καταλάβατε, κύριε Τσίπρα;
Το ερώτηµα είναι τι κάνετε εσείς για τη χώρα σας και µάλιστα
ιδιαίτερα απέναντι στις ακραίες απαιτήσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Θα σας πω εγώ. Έχετε γίνει ο πιο πρόθυµος
Ευρωπαίος απέναντι στα αιτήµατα των πιο συντηρητικών κύκλων
της Ευρώπης. Αδυνατείτε δε να αξιοποιήσετε παραγωγικά, αποτελεσµατικά, υπέρ της χώρας, ακόµα και τη στήριξη των Ευρωπαίων σοσιαλιστών, που εµείς έχουµε εξασφαλίσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αυτοί στάθηκαν στο πλευρό µας και στο Grexit και στο προσφυγικό, όταν εσείς κλείσατε τα σύνορα και παγιδεύσατε εδώ
τους πρόσφυγες. Γονατίστε όσο θέλετε εσείς, αλλά δεν θα γονατίσετε την Ελλάδα.
Και κλείνω αυτήν την παρένθεση για να επιστρέψω στο νοµοσχέδιο και τα ψέµατα που µε απίστευτο θράσος λέγονται όλες
αυτές τις ηµέρες. Τα παίρνω µε τη σειρά.
Ψέµα πρώτο: Μας λένε ότι µία τόσο επώδυνη παρέµβαση στο
ασφαλιστικό ήταν επιβεβληµένη ούτως ή άλλως.
Ψέµατα. Δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη, γιατί είχε αξιολογηθεί θετικά από τους εταίρους µας η µεταρρύθµιση του ΠΑΣΟΚ µε τον
νόµο 3863/2010, και οι όποιες αποκλίσεις ήταν διαχειρίσιµες µε
οριακές παρεµβάσεις, περίπου 280 εκατοµµυρίων ευρώ, που ζητούσε τον Δεκέµβριο του 2014 η τρόικα.
Βεβαίως, όταν ήρθατε στα πράγµατα το 2015 αρνηθήκατε να
υλοποιήσετε τη µεταρρύθµιση αυτή. Γιατί; Γιατί ξεκινήσατε µία
τρελή κούρσα όπισθεν ολοταχώς που οδήγησε στην ύφεση, στο
Grexit και στο τρίτο και σκληρότερο µνηµόνιο και, βεβαίως, στις
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περικοπές συνολικού ύψους 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την
κοινωνική ασφάλιση.
Αυτόν τον λογαριασµό πληρώνουν σήµερα οι Έλληνες πολίτες, τον δικό σας λογαριασµό, που έχει την υπογραφή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ψέµα δεύτερο: Διασφαλίζονται οι συντάξεις.
Οι προβλέψεις του σχεδίου νόµου δεν µειώνουν άµεσα µόνο
τις συντάξεις όσων παίρνουν σήµερα, κύρια συν επικουρική,
µέχρι 1.300 ευρώ µικτά, δηλαδή, κύρια σύνταξη κάτω από 1.170
ευρώ µικτά. Και για αυτούς, όµως, µετά το 2018, επιφυλάσσετε
δυσάρεστες εκπλήξεις. Και βέβαια, και σε αυτούς επιβάλλετε φόρους, άµεσους και έµµεσους, δηλαδή, στην πραγµατικότητα η
δήθεν προστασία τους πάει περίπατο. Για τους υπόλοιπους ο πέλεκυς πέφτει βαρύς.
Δεν είναι πλούσιος ένας εργαζόµενος ασφαλισµένος στο ΙΚΑ
που δούλεψε σαράντα χρόνια και πλήρωσε εισφορές. Αυτός ο
εργαζόµενος, µε µισθό 1.000 ευρώ, θα έπαιρνε σύνταξη 960
ευρώ και τώρα, µε τη ρύθµισή σας, θα πάρει 768 ευρώ, µείωση
πάνω από 20%.
Δεύτερο παράδειγµα, δηµόσιος υπάλληλος µε τριάντα πέντε
έτη υπηρεσίας θα λάµβανε σήµερα σύνταξη 1.220 ευρώ. Με το
δικό σας νοµοσχέδιο θα λάβει 886 ευρώ, µείωση πάνω από 27%.
Αλλά τι γίνεται µε τις νεότερες γενιές; Εκεί τα πράγµατα είναι
ακόµα πιο δύσκολα. Οι µειώσεις θα ξεπερνούν το 30%.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Ψέµα τρίτο: Κατανέµονται δίκαια τα ασφαλιστικά βάρη.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αποδεικνύει ότι η αύξηση των εισφορών για τους επαγγελµατίες, τους
επιστήµονες, τους αγρότες παίρνει εξοντωτικές διαστάσεις.
Ελεύθερος επαγγελµατίας µε 15.000 ευρώ ετήσιο µικτό εισόδηµα θα κληθεί να καταβάλει εισφορές µέχρι 5.692 ευρώ, ανάλογα µε το αν ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη ή επικουρική, από
3.450 που καταβάλλει σήµερα. Και ακόµα και οι εκπτώσεις που
περιέχει το σχέδιο νόµου έχουν µόνο προσωρινό χαρακτήρα.
Ελεύθερος επαγγελµατίας µε 30.000 ετήσιο µικτό εισόδηµα θα
κληθεί να καταβάλει έως 11.385 ευρώ, ενώ σήµερα καταβάλλει
3.800.
Και έρχοµαι στους αγρότες. Εδώ µιλάµε για σφαγή, δεν θα
µείνει τίποτα όρθιο στην ελληνική περιφέρεια. Αγρότης µε φορολογητέο εισόδηµα 12.000 ευρώ πληρώνει σήµερα ασφάλιστρα
ετησίως 900 ευρώ. Με το σχέδιο νόµου θα πληρώνει 1.680 ευρώ
το έτος και µε συνεχείς αυξήσεις µέχρι το 2022 θα πληρώνει
2.400 ευρώ το έτος, δηλαδή, αύξηση εισφορών, όχι σύνταξης,
µην µπερδευόµαστε, 167%.
Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Εξοντώνετε τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, τους αγρότες, τους επιστήµονες, τους επαγγελµατίες. Και, παράλληλα, τους λέτε απόλυτα κυνικά «Κοιτάξτε,
δεν θέλετε να κλείσετε; Θα πρέπει να φοροδιαφύγετε. Απλώς,
µην δηλώνετε εισοδήµατα». Για αυτό οδηγείτε σε ακόµα µεγαλύτερο αδιέξοδο το σύστηµα και δεν δίνετε τελικά λύση.
Ψέµα τέταρτο: Προστατεύονται οι αδύναµοι.
Είναι ισχυροί οι εκατόν είκοσι χιλιάδες δικαιούχοι του ΕΚΑΣ
από τους οποίους θα κόψετε το επίδοµα µε αυτό το σχέδιο
νόµου και οι εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι που ακολουθούν
τα επόµενα χρόνια; Αντί να δώσετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη,
όπως είχατε υποσχεθεί, κόβετε τώρα τις συντάξεις των χαµηλοσυνταξιούχων.
Είναι ισχυροί οι ανάπηροι, που θα χάσουν από τις συντάξεις
τους αθροιστικά 192 εκατοµµύρια φέτος και 384 εκατοµµύρια
ευρώ του χρόνου; Γνωρίζετε ότι µία αναπηρική σύνταξη µε λίγα
έτη ασφάλισης θα µειωθεί κατά 22,5%; Και στο σηµείο αυτό θέλω
να σας υπενθυµίσω ότι η ΕΣΑΜΕΑ πρότεινε µια δίκαιη λύση,
ώστε να χορηγείται πλήρης εθνική σύνταξη, όταν το ποσοστό
αναπηρίας υπερβαίνει το 50%.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τις δικές σας ρυθµίσεις αφήσαµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κατατέθηκε σχετική τροπολογία από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και από άλλες δυνά-
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µεις και από άλλα κόµµατα. Προχθές, στην επιτροπή, ο Υπουργός
διαβεβαίωσε το Σώµα ότι θα κάνει δεκτή την τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της
κυρίας Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε. Το νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι ιδιαίτερα πολύ,
αλλά θα σας δώσω λίγο χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Οι Αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός σχεδόν πάντα µιλούν διπλάσιο χρόνο από όσο διαθέτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν την έκανε αποδεκτή την τροπολογία.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Σήµερα αποδέχθηκε µέρη
αυτής της τροπολογίας. Και εγώ αναρωτιέµαι: Ούτε σε αυτό το
τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέµα δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε, για να δώσουµε λύση στους συνανθρώπους µας που έχουν πραγµατικά ανάγκη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Είναι ισχυρές οι χήρες που θα δουν τη σύνταξη χηρείας να µειώνεται από τα 630 ευρώ στα 450; Πραγµατικά είναι ντροπή!
Και, βέβαια, πρέπει να προσθέσω ότι δεν διστάζετε να εξοντώσετε και επαγγελµατίες που εξακολουθούν να «κρατούν Θερµοπύλες» και µένουν σε περιοχές ορεινές µε κατοίκους λιγότερους των δυο χιλιάδων. Είναι τροµερό αυτό που γίνεται! Θα
κλείσουν όλοι, δεν θα µείνει κανείς στην ελληνική ύπαιθρο.
Ψέµα πέµπτο: Διασφαλίζετε, λέτε, το µέλλον του συστήµατος.
Το αντίθετο κάνετε ακριβώς. Διαλύετε κάθε έννοια ανταποδοτικότητας. Δηµιουργείτε κίνητρα εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. Υπονοµεύετε κάθε δηµιουργική προσπάθεια, αλλά και
την προσδοκία ενός εργαζόµενου που τηρεί τις υποχρεώσεις του
να πάρει µία ανθρώπινη και αξιοπρεπή σύνταξη. Απογοητεύετε
και κάθε νέο άνθρωπο να ασφαλιστεί στο δηµόσιο, διότι στο
τέλος θα πάρει ένα φιλοδώρηµα. Στην πραγµατικότητα νοµοθετείτε αντικίνητρα για τη δηµόσια ασφάλιση.
Όλα αυτά, βέβαια, προδικάζουν ότι έρχονται δυσµενέστερες
παρεµβάσεις στα αµέσως επόµενα χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα του νοµοσχεδίου σας, ένα νοµοσχέδιο που δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση ριζοσπαστική µεταρρύθµιση, αλλά ριζική αποδόµηση του ασφαλιστικού συστήµατος, µε πρωταγωνιστές µάλιστα τους ανθρώπους που έταζαν
τα πάντα στους πάντες στις πλατείες των αγανακτισµένων και
τώρα δικαίως δεν µπορούν να βγουν από τα γραφεία τους.
Θα καταργούσατε, λέει, τα κάγκελα στην Πλατεία Συντάγµατος και τώρα φθάσατε να κλείσετε και τον Εθνικό Κήπο. Αλήθεια,
τι φοβάστε; Τα «παπαγαλάκια» µάλιστα του Μαξίµου µιλούσαν
για υποκίνηση κινητοποιήσεων. Ξέρετε τι αποδεικνύουν όλα
αυτά; Ότι απλώς έχετε γίνει φερέφωνο του ακροδεξιού συνεργάτη σας. Αυτοί είσαστε σήµερα. Σεβαστείτε, τουλάχιστον, τους
αγώνες της Αριστεράς και τις αγωνίες των ανθρώπων στους
οποίους τάζατε λαγούς µε πετραχήλια.
Έρχοµαι στην αξιολόγηση. Ακόµη και αν ολοκληρωθεί, που
πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί, δεν δίνει από µόνη της βιώσιµη λύση για τη χώρα. Η θεωρία ότι το κλείσιµο της αξιολόγησης θα πυροδοτήσει αυτόµατα την αναπτυξιακή πορεία του
τόπου είναι ένα ακόµα παραµύθι.
Η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι όχι µόνο αφόρητα, αλλά και αντιαναπτυξιακά. Επειδή, λοιπόν, δεν θα αποδώσουν, σε λίγους µήνες θα βρεθούµε ακριβώς στο ίδιο σηµείο
ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Εν τω µεταξύ, τα δηµόσια νοσοκοµεία διαλύονται, τα δηµόσια σχολεία υποβαθµίζονται και οι θεσµοί υπονοµεύονται µε καθηµερινές παρεµβάσεις και πρακτικές
καθεστωτικής αντίληψης.
Η χώρα χρειάζεται άµεσα αλλαγή πορείας, µια άλλη πολιτική,
ένα άλλο σχέδιο. Εµείς θα σταθούµε οπωσδήποτε στο πλευρό
των σηµερινών µη προνοµιούχων, που, δυστυχώς, καθηµερινά
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πληθαίνουν. Και θα σταθούµε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους
που µαστίζονται από την ανεργία και είναι αντιµέτωποι µε τη µετανάστευση. Αυτή η µετανάστευση είναι µια ανοικτή πληγή για
την ελληνική οικογένεια, την ελληνική οικονοµία και για την ίδια
τη χώρα.
Για εµάς, δεν υπάρχει λύση µε την κοινωνία στη γωνία. Και
αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά από τη συντηρητική παράταξη.
Εµείς πιστεύουµε ότι καµµία τεχνική πρόταση δεν µπορεί να
δώσει ελπίδα στον ελληνικό λαό, εάν δεν γίνει πρώτα κτήµα του
και εάν δεν στηριχθεί από την ελληνική κοινωνία.
Ανεξάρτητα από τη σκληρή, όµως, και επιβεβληµένη κριτική
στην Κυβέρνηση, θέλω να τονίσω ότι εµείς θα είµαστε αρωγοί
στο ζήτηµα της περαιτέρω αποµείωσης του δηµοσίου χρέους.
Υπενθυµίζω ότι τώρα αναδεικνύεται η αξία της απόφασης του
Eurogroup το 2012, η οποία βέβαια έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί
από τις αρχές του 2015, αλλά τότε είχατε άλλα σχέδια εσείς.
Όµως, ακούµε και διαβάζουµε ότι η όποια συζήτηση για την
αποµείωση του χρέους συνδέεται µε τη δηµιουργία ενός µηχανισµού επιτροπείας και µάλιστα και µετά την περίοδο των µνηµονίων, το όνειρο δηλαδή του κ. Σόιµπλε. Εδώ έχετε φτάσει, να
γίνετε το δεξί του χέρι. Αν γίνει αυτό, ο στόχος της απαλλαγής
από τα µνηµόνια, αλλά και της ουσιαστικής διαπραγµάτευσης
µέχρι το 2018 καθίσταται κενό γράµµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγο ησυχία στην
Αίθουσα, παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κι εγώ αναρωτιέµαι: Πού
καταλήξατε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτήν τη
σκληρή διαπραγµάτευση που κάνατε όλο αυτό το διάστηµα; Ή
µέτρα κάβα ή µνηµόνιο για πάντα; Αυτές είναι οι επιλογές που
έχετε εξασφαλίσει για την Ελλάδα; Δηλαδή από τη Σκύλλα στη
Χάρυβδη;
Ο καθένας, κυρίες και κύριοι, ας αναλάβει τις ευθύνες του. Οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν να αναµετρηθούν µε τη συνείδησή
τους και µε τη θέληση των πολιτών που τους στήριξαν και τους
έστειλαν στη Βουλή.
Εµείς λέµε «όχι» στο ασφαλιστικό που καταδικάζει τους νέους,
τους αγρότες, τους επιστήµονες, τους συνταξιούχους και τελικά
την ίδια την οικονοµία.
Λέµε «όχι» στο φορολογικό που καταστρέφει τους εργαζόµενους, τη µεσαία τάξη, την επιχειρηµατικότητα.
Λέµε «όχι» στα υφεσιακά µέτρα, που τελικά αυξάνουν την
ανεργία.
Λέµε «όχι» στα νοµοσχέδια-εκτρώµατα, θλιβερά αποτελέσµατα της δήθεν σκληρής σας διαπραγµάτευσης και τέλος, λέµε
«όχι» στη φτωχοποίηση και στην ισοπέδωση που φέρνει η πολιτική σας, γιατί καµµία αναγκαία τοµή δεν έχετε κάνει και σε όλο
αυτό µην ψάχνετε σε εµάς συνενόχους. Δεν θα τους βρείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Αυλωνίτου, αυστηρά για πέντε λεπτά,
για να µπορέσουν να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι, περισσότεροι οµιλητές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα ξεκινήσουµε εµείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορώ να σας
πω ακριβώς.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θα µας πείτε τη σειρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Αραµπατζή,
εσείς θα µιλήσετε, αλλά πρέπει να µιλήσουν πρώτα Υπουργοί οι
οποίοι είναι υποχρεωµένοι να φύγουν. Αυστηρά µόνο αυτοί. Δεν
θα καθυστερήσουµε για εσάς, είστε εντός πεδίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οι εισηγητές πότε θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να προχωρήσουµε
λιγάκι και µετά. Να προχωρήσουµε λιγάκι στους οµιλητές,
έχουµε και τους Κοινοβουλευτικούς. Ευτυχώς, είναι λίγοι οι Κοινοβουλευτικοί. Θα φροντίσω, τουλάχιστον όσο εξαρτάται από
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εµένα, να µιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι Βουλευτές και θα
δούµε για τους εισηγητές και τα υπόλοιπα.
Με συγχωρείτε, κυρία Αυλωνίτου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού εκφράσω κι εγώ τα θερµά µου χρόνια πολλά σε όλες τις µανούλες
του κόσµου, θέλω να σας πω ότι αυτές τις ηµέρες, παρακολουθώντας τη συζήτηση για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο στις επιτροπές και την Ολοµέλεια, προσπαθώ να συγκεντρώσω τις αντιρρήσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των µέχρι πρόσφατα
κυβερνητικών της εταίρων, αλλά και τις αντιπροτάσεις τους για
το ασφαλιστικό.
Η προσπάθειά µου, λοιπόν, να συγκεντρώσω αντιρρήσεις
υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής. Οι άνθρωποι που µας έφεραν τη
ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, που, αν την εφαρµόζαµε τώρα,
θα έπρεπε ήδη να µειώσουµε τις επικουρικές συντάξεις κατά
30%, οι άνθρωποι που µας έφεραν τον νόµο 3863/2010, αλλά και
εκείνοι που µετά κυβέρνησαν µαζί τους, φαίνεται να διαφωνούν,
σηµείο προς σηµείο, στα πάντα, ακόµα και µε τον νόµο που τότε
ψήφισαν, αφού διαφωνούν και µε όσες από τις διατάξεις του
δικού τους νόµου διατηρούνται. Διαφωνούν, όµως, και µε κάθε
τροποποίησή του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Προσπαθούµε να αυξήσουµε τις χαµηλότερες συντάξεις, αυξάνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές; «Όχι, προς θεού!», αναφωνούν, «αφού αυτό θα επιβαρύνει τους εργοδότες». Προσπαθούµε να αυξήσουµε τις χαµηλότερες συντάξεις, µειώνοντας κατά
τι τις υψηλότερες; «Όχι, αλλοίµονο!», αναφωνούν πάλι, «αφού
αυτό αδικεί όσους έχουν πληρώσει µεγαλύτερες ασφαλιστικές
εισφορές σε όλη τους τη ζωή».
Όµως, την ίδια στιγµή δεν παύουν να επισηµαίνουν ότι οι συντάξεις σήµερα είναι υπερβολικά χαµηλές. Κάτι πρέπει να ξέρουν,
αφού οι ίδιοι τις µείωναν επί πέντε συνεχή χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, κατά τη γνώµη τους οι χαµηλότερες συντάξεις τώρα να αυξηθούν, αλλά δεν πρέπει να αυξηθούν από κάπου, πρέπει να
αυξηθούν έτσι, από το πουθενά, γιατί για όλους αυτούς που µας
παρακολουθούν σήµερα, ενώ η συλλογή αντιρρήσεων είναι πολύ
πλούσια, η αντίστοιχη συλλογή αντιπροτάσεων είναι πενιχρή,
είναι σχεδόν κενή.
Η βασική σας αντίρρηση, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι γιατί δεν σας επανεξέλεξε ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν
σας επανεξέλεξε ο ελληνικός λαός για να εφαρµόσετε τον
ν.3863/2010, που θα µείωνε ακόµα περισσότερο τις συντάξεις.
Γιατί δεν σας επανεξέλεξε ο ελληνικός λαός για να προχωρήσετε
στις µαζικές απολύσεις και το lock out, για να προχωρήσετε στις
µειώσεις µισθών και σε νέες απολύσεις στο δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί φυσικά συµβιβασµό ανάµεσα στο τι θα θέλαµε και το τι θα
µπορούσαµε αυτήν τη στιγµή να εξασφαλίσουµε. Οι συνέπειες
της αχρείαστης υπαγωγής µας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
συνεχίζονται. Μπορούµε να τις µετριάσουµε, αλλά δεν µπορούµε
να τις εξαφανίσουµε σε µία στιγµή. Μέχρι το τέλος της τετραετίας θα τις έχουµε εξουδετερώσει πλήρως.
Όµως, εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι µας περάσατε την «καυτή
πατάτα,» οπότε θα καούµε, όπως καήκατε και εσείς. Επίσης, νοµίζετε ότι µε το να διαφωνείτε στα πάντα χωρίς να αντιπροτείνετε
τίποτα, δεν µας αφήνετε σε χλωρό κλαρί, οπότε µπορείτε να ελπίζετε ότι κάποια στιγµή θα πέσει η Κυβέρνηση σαν ώριµο
φρούτο. Δυστυχώς, η πολιτική σας υπευθυνότητα και δράση περιορίζεται στην εµβέλεια των «ζαρζαβατικών» παροµοιώσεων.
Όµως, στο µεταξύ η Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να κυβερνήσει και να µαζέψει τα δικά σας σπασµένα. Πρέπει να αποτρέψουµε την υφεσιακή επίδραση µίας ακόµη µείωσης των συντάξεων και το κάνουµε, εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Πρέπει την ίδια στιγµή να κινηθούµε
µέσα σε πολύ στενό δηµοσιονοµικό πλαίσιο και, επίσης, το κάνουµε µε επιτυχία. Ακόµη πρέπει να εκπληρώσουµε τους όρους
της συµφωνίας, που κλείσαµε µε τους εταίρους το περασµένο
καλοκαίρι και την ψηφίσατε και εσείς, ώστε µε αυτόν τον τρόπο
να ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση για το χρέος και να αποκτήσει η χώρα πρόσβαση στις αγορές.
Όµως, την ώρα που εµείς αγωνιζόµαστε, για να πετύχουµε και
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αυτόν τον στόχο, εσείς το µόνο που νιώθετε ως πολιτική σας
υποχρέωση είναι να κάνετε τους συνήγορους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που, αφού το βγάλατε από την αφάνεια και
την αναξιοπιστία του το 2010, το έχετε αναγορεύσει σήµερα σε
βασικό σας πολιτικό σύµµαχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε, γιατί έχουµε µεγάλη πίεση χρόνου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί ένα κρίσιµο βήµα στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης
της χώρας από τα δεσµά που µας φόρτωσαν δεκαετίες διεφθαρµένης κακοδιαχείρισης και στη συνέχεια πέντε χρόνια απελπισµένης προσπάθειας να ξεπεραστεί η κρίση στις πλάτες του
λαού χωρίς να θιγούν τα κατεστηµένα και διαπλεκόµενα συµφέροντα.
Σας ενοχλεί, λοιπόν, σήµερα ένα νοµοσχέδιο που µοιράζει τα
βάρη αναλογικά µε τις οικονοµικές δυνατότητες του καθενός
γιατί εσείς πάντα προτιµούσατε να τα πληρώνουν τα περισσότερα οι πιο φτωχοί.
Όµως, δικός µας στόχος δεν είναι µόνο η δικαιότερη κατανοµή
άδικων βαρών. Στόχος µας είναι να πάµε γρήγορα τη χώρα στην
οικονοµική ανάπτυξη και να την ελευθερώσουµε από τα δεσµά
που µε τις δικές σας πολιτικές επιβάλλατε στη χώρα. Και αν
κρίνω από τις αντιδράσεις σας, βλέπω ότι είµαστε πολύ κοντά
στην εκπλήρωση αυτού του στόχου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Αυλωνίτου.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο αυστηρά για πέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. Πριν περάσω στο κυρίως
κοµµάτι της οµιλίας µου, άκουσα πολύ προσεκτικά την τοποθέτηση της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και
οφείλω να οµολογήσω ότι κατά κάποιον τρόπο κάποιες επισηµάνσεις της µε «ερέθισαν» αρκετά.
Κανείς εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, δεν υπονοµεύει, ούτε κάνει
πως δεν γνωρίζει το παρελθόν του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, του ΠΑΣΟΚ. Όλοι το γνωρίζουµε. Δεν υπήρξε ελληνικό κράτος ξαφνικά χθες. Υπάρχει µία ιστορική διαδροµή µέσα
στο χρόνο.
Επίσης, γνωρίζουµε και τα επιτεύγµατα που έχει κάνει στον
τοµέα της οικοδόµησης και της λειτουργίας του κοινωνικού κράτους.
Όπως, όµως, υπάρχει το ένδοξο παρελθόν, υπάρχει και το
παρόν. Το παρόν τι λέει; Εκείνο που εγώ γνωρίζω -όπως και οι
συνάδελφοί µου- είναι πως ενώ όλα τα σοσιαλιστικά κόµµατα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν όχι µόνο ως συνοµιλητή
τους τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, αλλά αναγνωρίζουν την προσπάθειά του και θεωρούν ότι κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση η Συγκυβέρνηση αυτή, αναφορικά µε την αντιµετώπιση της υφεσιακής λογικής, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το
ΠΑΣΟΚ, κρατάει µία στάση η οποία µόνο λαµπρή και ένδοξη δεν
είναι.
Έτσι, λοιπόν, µεταξύ ένδοξου παρελθόντος και σκοτεινού παρόντος υπάρχει µία πολύ µεγάλη απόσταση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Εξακολουθεί και υπάρχει µία πολύ µεγάλη αναταραχή αναφορικά µε την πολύ κρίσιµη συζήτηση που διεξάγεται σήµερα. Τα
πράγµατα είναι απλά, συνάδελφοι. Όταν έχει χαθεί το 25% περίπου του ΑΕΠ -αυτό µεταφράζεται σε περίπου 50 δισεκατοµµύρια- όταν υπάρχει τεράστιο έλλειµµα στα ασφαλιστικά ταµεία,
όταν υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι και αντιστοίχως τεράστια εισφοροδιαφυγή, όλοι εδώ πέρα µέσα αντιλαµβάνονται
το τι επιτάσσει η κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί
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το σηµερινή επίπεδο παροχών χωρίς, φυσικά, να καταρρεύσει ο
κρατικός προϋπολογισµός. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα.
Έτσι, λοιπόν, τι κληθήκαµε να κάνουµε; Κληθήκαµε σε ένα τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον, τους περιορισµένους διαθέσιµους
πόρους, που υπάρχουν, να τους κατανείµουµε µε δικαιότερο
τρόπο, χωρίς να προχωρήσουµε για άλλη µία φορά σε οριζόντιες
περικοπές, στις οποίες, φυσικά, µε ευκολία είχε καταφύγει το πολιτικό προσωπικό της χώρας στο πρόσφατο παρελθόν.
Προφανώς, οι διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν δεν σηµαίνει ότι απαλλάσσουν τη σηµερινή Κυβέρνηση από το χρέος της
να οδηγήσει, µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, στην οικοδόµηση ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που θα προσπαθεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου του
πληθυσµού, αποκαθιστώντας παράλληλα και την αξιοπιστία του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στα µάτια της κοινωνίας και
κυρίως στα µάτια της νέας γενιάς. Αυτή είναι η προσπάθεια που
καταβάλλεται.
Αξιοποιήσαµε, λοιπόν, ένα κοµµάτι της συµφωνίας του Ιουλίου, το οποίο ήταν πάρα πολύ σαφές: Προκειµένου να προχωρήσουµε σε τυφλές µνηµονιακές επιλογές, έχουµε τη δυνατότητα µέσω της συµφωνίας, µε ισοδύναµα µέτρα, να εξουδετερώσουµε πτυχές οι οποίες θα οδηγούσανε ξανά σε µία τυφλή
οριζόντια περικοπή παροχών, οι οποίες σήµερα, µετά από έξι
χρόνια λιτότητας, αποτελούν οικογενειακό εισόδηµα. Αυτή είναι
η αλήθεια. Και η κύρια και η επικουρική σύνταξη συνιστούν οικογενειακό εισόδηµα σήµερα. Μέσα, δηλαδή, από δύο συνταξιούχους µπορεί να ζήσει µία ολόκληρη οικογένεια ανέργων. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Βασική, λοιπόν, µέριµνα ήταν να προστατευτούν πλήρως οι
σηµερινές κύριες καταβαλλόµενες συντάξεις. Ποιο ήταν το δίληµµα; Πολύ απλό ήταν το δίληµµα: Ή θα κάναµε µία µεταρρύθµιση µε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινωνικό πρόσηµο ή, από
την άλλη, θα υλοποιούσαµε µε τυφλό τρόπο δεσµεύσεις που
όντως υπήρχαν στη συµφωνία του Ιουλίου.
Ποιες ήταν οι δεσµεύσεις που απορρέαν από το περιβόητο
email Χαρδούβελη; Το γνωρίζουν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Εφαρµογή, λοιπόν, της ασφαλιστικής νοµοθεσίας του
µνηµονίου, κατάργηση του ΕΚΑΣ χωρίς υποκατάστασή του από
ισοδύναµα µέτρα, εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµατος
για τα επικουρικά ταµεία αποκλειστικά µε µείωση των συντάξεων.
Αυτές ήταν οι δεσµεύσεις.
Προσπαθήσαµε, λοιπόν, µε µία λογική µεταρρυθµιστική, να
εξουδετερώσουµε τις στοχεύσεις αυτές. Και κατά τη γνώµη τη
δική µου το καταφέραµε εν µέρει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δύσκολες πλευρές. Υπάρχουν δύσκολες πλευρές. Υπάρχουν επαγγελµατικές οµάδες οι οποίες θίγονται. Με τις δυνατότητες, όµως,
που υπάρχουν σήµερα, προσπαθούµε να κάνουµε την πιο ήπια
διαχείριση που είναι εφικτή µέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ γνωρίζω ότι ψηφίσαµε κάτι πολύ συγκεκριµένο την προηγούµενη φορά, τη συµφωνία του Ιουλίου. Πιστεύω ότι η αντιπαράθεση µε τον τρόπο µε
τον οποίο διεξάγεται, όχι µόνο συσκοτίζει την ατµόσφαιρα, αλλά
δηµιουργεί και δηµαγωγικά φαινόµενα τα οποία δεν βοηθούν
πουθενά.
Εµένα η γνώµη µου είναι ότι θα πρέπει να διαµορφωθεί µια
κοινή συµπεριφορά στη βάση της κοινής λογικής, προκειµένου
να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα αυξηµένα κοινωνικά προβλήµατα που υπάρχουν. Άλλωστε, κατά τη γνώµη µου, σήµερα
οι πολίτες δεν ζητάνε πολιτικούς δηµαγωγούς, ζητάνε πολιτικούς
που θα λένε την αλήθεια και θα προσπαθούν να αναζητούν λύσεις. Η συσκότιση της ατµόσφαιρας και η δηµαγωγία ποτέ δεν
βοήθησε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Σταµάτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας
ρώτησε πριν από λίγο ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης, εµάς της Νέας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δηµοκρατίας, αν ξέρουµε τι είναι διαπραγµάτευση.
Μάθαµε, κύριε Σκουρλέτη. Μάθαµε όπως ακριβώς τη δίδαξε
ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός δηµόσια
είπε ότι, έκανα µία διαπραγµάτευση επί έξι µήνες που στηριζόταν
σε ψευδαισθήσεις, ότι θα αλλάζαµε τον κόσµο και την Ευρώπη,
έκανα µία διαπραγµάτευση µε λάθος στρατηγικό σχέδιο, µε
λάθος στρατηγό και για να υλοποιήσω αυτά τα λάθη, ξόδεψα και
την τελευταία ικµάδα οικονοµικής δύναµης της χώρας.
Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτή είναι η διαπραγµάτευση που θέλετε να µάθουµε εµείς; Σας την επιστρέφουµε.
Άκουσα πριν από λίγο τον προλαλήσαντα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, κύριε συνάδελφε, αλλά
θέλω να σας συγχαρώ. Αυτός είναι ο λόγος που θα έπρεπε να
χρησιµοποιήσει σήµερα η Κυβέρνηση, όχι ο άλλος ο υπερφίαλος, ο ψεύτικος, ο κάλπικος λόγος. Σας συγχαίρω και βλέποντας
και το νεαρό της ηλικίας σας, αρχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα στον τόπο. Ήταν µια σωστή τοποθέτηση, χωρίς φανατισµούς…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Από εδώ είναι η ελπίδα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Προσέξτε, σε λίγο δεν θα ψάχνουµε από δω και από εκεί. Βγείτε και πείτε στον κόσµο τώρα
πού είστε; Αριστερά ή δεξιά;
Ήταν ένας λόγος σοβαρός και υπεύθυνος. Ασφαλώς, έχουµε
αντιρρήσεις σε αυτά που λέει ο συνάδελφος, αλλά ήταν λόγος
ζωντανός που εκφράζει την πραγµατικότητα. Γιατί το µείζον ζήτηµα σε αυτήν την Αίθουσα είναι να προσπαθήσει κάποιος να επικοινωνήσει µαζί σας, µε την Κυβέρνηση και µε την υπόλοιπη κυβερνητική πλειοψηφία. Διότι συναντά ένα εµπόδιο µπροστά του,
ένα κώλυµα, ότι πρέπει να παραιτηθεί από τη λογική.
Αυτό συµβαίνει και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Ζητάτε από
εµάς να συνεννοηθούµε, αφού πρώτα έχουµε παραιτηθεί από τη
λογική. Δεν θα προσπαθήσω να ανατρέψω -γιατί δεν έχω και το
χρόνο- ένα-ένα τα επιχειρήµατα και να πω πόσο λάθος είναι το
νοµοσχέδιο. Θα σας αναφέρω, όµως, ένα ζήτηµα, που είναι ζήτηµα λογικής.
Πώς είναι δυνατόν, κύριοι Υπουργοί, να παίρνετε µέτρα ύψους
3 δισεκατοµµυρίων είτε κόβοντας συντάξεις είτε αυξάνοντας εισφορές και να πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι χαρούµενοι; Πείτε
µου το αυτό. Δώστε µου µια εξήγηση σε αυτό. Παίρνετε περιοριστικά µέτρα για να καλύψετε ένα κενό 3 δισεκατοµµυρίων.
Ποιος τα πληρώνει αυτά; Από πού τα αντλείτε; Από τις συντάξεις
που κόβετε και από τις εισφορές που ανεβάζετε.
Αυτά τα λέµε εµείς µόνο; Δεν σας συγκινεί το γεγονός ότι όλος
ο κόσµος είναι στους δρόµους επί τρεις µέρες; Δεν σας συγκινεί
το γεγονός ότι έχετε κλείσει ακόµα και τη δίοδο από το Ζάππειο,
µην τυχόν και προσεγγίσει κάποιος πολίτης το Μαξίµου, το οποίο
παραµένει αποκλεισµένο εδώ και µήνες ολόκληρους από την
Ηρώδου του Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου;
Εφόσον είστε εδώ και πολλοί Υπουργοί, θα σας προτείνω να
κάνετε και την εξής πρόταση στον Πρωθυπουργό: Ούτως η
άλλως η οδός Ηρώδου του Αττικού δεν χρησιµοποιείται. Δεν την
κάνετε πεζόδροµο για να ησυχάσετε και για να µην σας βρίζει ο
κόσµος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κάθε βράδυ στις 8 η ώρα έκλεινε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κάνετε λάθος. Εµείς την κλείναµε
για ελάχιστες ώρες όταν υπήρχαν διαδηλώσεις και βγαίνατε και
µας κατηγορούσατε. Κι εσείς την έχετε κάνει πεζόδροµο. Ο κόσµος τα ακούει και τα καταλαβαίνει αυτά. Τι φοβάστε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έκλεινε από τη δεκαετία του ’70.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας ζητήσω παραπάνω χρόνο γιατί γίνονται διακοπές.
Πώς είναι δυνατό να έρχεστε και να ισχυρίζεστε ότι αυτά είναι
φιλολαϊκά µέτρα, ενώ τα «κλωσούσατε» για µήνες; Εάν αισθάνεστε υπερήφανοι, γιατί δεν τα φέρατε νωρίτερα για να ηρεµήσει
ο κόσµος;
Εκτός από αυτά τα ψέµατα, επιχειρήσατε όλη αυτήν την επιχειρηµατολογία να τη στηρίξετε σε συκοφαντία, επιτιθέµενοι
εναντίον της κυβέρνησης Σαµαρά.
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Γιατί χτυπάτε την κυβέρνηση Σαµαρά; Γιατί είναι κάρφος στον
οφθαλµός σας, κύριοι; Διότι έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και
ό,τι κι αν κάνετε, θα περνάτε µονίµως από κάτω. Και κάθε µέρα
που περνάει, αυτό γίνεται συνείδηση στον ελληνικό λαό.
Κάνετε και κάτι ακόµη. Προβάλλετε ως επιχείρηµα -ορισµένοι
το είπαν και ευθαρσώς- το «πλεονέκτηµα της Αριστεράς». Δεν
υπάρχει, κύριοι, τέτοιο πράγµα. «Πλεονέκτηµα Αριστεράς» δεν
υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει «πλεονέκτηµα» των κοµµάτων που δεν έχουν ασκήσει
ποτέ εξουσία. Μόλις πάρουν την εξουσία, αρχίζουν και φεύγουν
όλα τα πλεονεκτήµατα. Το δυστύχηµα µαζί σας είναι ότι αυτό το
πλεονέκτηµα το χάσατε πάρα πολύ γρήγορα. Δείτε τις δηµοσκοπήσεις και δείτε τους γείτονές σας τι λένε. Δεν τα λέω µόνον εγώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κλείνω µε τα εξής, γιατί ο βασικότερος λόγος της παρέµβασής µου είναι άλλος. Και χαίροµαι που
ο Υπουργός Οικονοµίας είναι εδώ.
Πήρατε µέτρα ύψους 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2015
και το 2016. Δεσµευτήκατε να πάρετε άλλα 5,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ τώρα. Ένα κοµµάτι είναι αυτό που συζητάµε σήµερα. Θα
πάρετε και άλλα. Έχετε ενηµερώσει τους Βουλευτές σας ποια
είναι αυτά τα µέτρα που σκοπεύετε να πάρετε; Εµάς όχι. Θα σας
πω εγώ ποια είναι αυτά τα µέτρα. Θα τα ακούσετε και εσείς. Αν
δεν τα διαβάσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην καθυστερείτε,
όµως, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Στην επιστολή του Υπουργού προς
τους εταίρους µας λέει, «…Μειώνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης για τη σύνταξη». Πού είσαι κύριε Υπουργέ, που µας έλεγε
εδώ για τα ποσοστά αναπλήρωσης;
Δεύτερον, λέει ακόµα ότι «εκτός από κάποια προσωρινή προστασία»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σταµάτη,
έχετε τελειώσει. Σας παρακαλώ. Είστε στα εξίµισι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είχα διακοπές, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός των εξυπηρετούµενων δανείων -όλα, δηλαδή, το σύνολο, θα τα ρυθµίσετε- εκτός από κάποια προσωρινή προστασία
που σχετίζεται µε την πρώτη κατοικία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα σας
κάνω µία πρόταση. Δεν βγαίνει το πρόγραµµα και το ξέρετε. Φαίνεται και από όλη τη διαπραγµάτευση και από αυτά που διαρρέουν, µε σοβαρότητα, οι δανειστές. Δεν βγαίνει και το ξέρετε.
Ούτε αυτά τα µέτρα που ψηφίσαµε θα βγουν. Δεν πρόκειται να
βγουν. Το µόνο σίγουρο ποσό σε αυτά µέτρα είναι το «κούρεµα»
που έχει γίνει στις συντάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σταµάτη, κόβετε χρόνο από τους επόµενους οµιλητές. Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι ένα λεπτό. Σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εγώ σας παρακαλώ. Είστε στα επτάµισι λεπτά. Είστε 50% του χρόνου επάνω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Έχουν µιλήσει εδώ οι πάντες οκτώ
και εννιά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, αφήστε τους
πάντες. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα κλείσω, εν πάση περιπτώσει, µε
µια φράση.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα το καταλαβαίνετε. Είστε οικονοµολόγος. Είναι δοµικό. Δεν µπορούµε να πάµε µε την αρχιτεκτονική του προϋπολογισµού στο σκέλος των δαπανών, όπως είναι
σήµερα, µε το 91% ανελαστικές δαπάνες. Εδώ χρειάζεται επα-
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νάσταση του ελληνικού κράτους, να ανατρέψουµε αυτήν τη λογική. Όσο κρατάµε αυτό το ιερό τέρας αµετακίνητο στο 91%, δεν
µπορεί να προχωρήσει ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Σταµάτη.
Τον λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ευστάθιος Παναγούλης αυστηρά για πέντε λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω
κάπως ανορθόδοξα την οµιλία µου. «Εξ οικείων τα βέλη». Με ένα
κείµενο-φωτιά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης ανακοίνωσε
η συντακτική οµάδα των «Ενθεµάτων» του ενθέτου της «Κυριακάτικης Αυγής» ότι διακόπτει τη συνεργασία της µε την εφηµερίδα, µία συνεργασία που είχε για περισσότερα από δεκαπέντε
χρόνια.
Στο κείµενο, που επιµελητής της οµάδας αυτής είναι ο Στρατής Μπουρνάζος, διανοούµενος και δηµοσιογράφος, αναφέρονται τα εξής: «Νιώθω πολύ µακριά από το ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι ο κορµός της πολιτικής του είναι λάθος». Και
αναφέρει και κάτι ακόµα πιο βαρύ: «Δεν νιώθω πλέον πολιτική
εµπιστοσύνη απέναντί τους».
Και συνεχίζει: «Γιατί αυτός θα ήταν ο καλύτερος λόγος σε αυτήν την Ένωση».
Συνεχίζοντας το κείµενο ο Στρατής Μπουρνάζος εκφράζει την
πικρία του για τους συντρόφους του µε τους οποίους χρόνια
συµπορεύτηκε και τους είδε να αυτοακυρώνονται. Στο επίµαχο
κείµενο τονίζει ότι νιώθει µακριά από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι πλέον δεν
έχει καµµία εµπιστοσύνη στους φίλους του Υπουργούς και συντρόφους.
Κλείνοντας το κείµενό του ιδιαίτερα συγκινηµένος, τονίζει ότι
οι λέξεις είναι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι τις γράφουν. Είναι
σχέσεις, είναι συναισθήµατα, ιδέες, διαδροµές.
Για αυτό ο κ. Στρατής Μπουρνάζος µε την οµάδα του αποχώρησε.
Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση διάλεξε έναν µήνα που είναι γεµάτος από αγώνες, τον Μάη, για να φέρει αυτό το νοµοσχέδιο,
έναν µήνα που έχει βαφτεί στο παγκόσµιο εργατικό κίνηµα µε
αγώνες, µε θυσίες και ιδιαίτερα εδώ στη χώρα µας. Εκατό και
πλέον χρόνια αγώνων για να έχουµε ένα σωστό µεροκάµατο,
µισθό ή ασφάλεια και έρχεται µε µια µονοκονδυλιά και τα σβήνει
όλα. Αυτό δείχνει και µία ασέβεια προς όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους και το αίµα τους για να είµαστε σήµερα εµείς
ελεύθεροι και για να έχουµε αυτά τα δικαιώµατα.
Έρχονται κυβερνητικοί παράγοντες και µας λένε -και ιδιαίτερα
ο κ. Κατρούγκαλος- ότι όποιος παίρνει 1.200 ευρώ είναι πλούσιος. Καταργείται µε µία υπογραφή πλέον το κοινωνικό κράτος.
Εκχωρείτε την εθνική µας ανεξαρτησία και το δηµόσιο πλούτο
στους ξένους.
Μήπως ξεχάσατε, κυρίες και κύριοι, τι έλεγε πριν από δύο χρόνια περίπου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική πλατεία της
Λαµίας; Θα σας το θυµίσω εγώ: «Στόχος των δανειστών είναι τα
αεροδρόµια και τα λιµάνια. Και δεν θα επιτρέψουµε να µας τα
πάρουν». Και υπέγραψε η Κυβέρνηση φαρδιά, πλατιά και για τα
αεροδρόµια και για τα λιµάνια.
Συντελείται, κύριε Πρόεδρε, µια γενοκτονία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Δεν το ψήφισες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην διακόπτετε παρακαλώ, τον οµιλητή.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Αυτό θέλει µία άλλη κουβέντα,
κύριε συνάδελφε. Δεν ήθελα να συνεχίζουµε να εξαπατούµε το
λαό.
Είχε υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα συλλάβει όλους όσους ήταν
στη λίστα Λαγκάρντ και τις άλλες λίστες. Μας είπε πριν από λίγο
καιρό ο Υπουργός των Οικονοµικών, ο κ. Αλεξιάδης, ότι έχουν
βεβαιωθεί περίπου 170 εκατοµµύρια. Πόσα έχουν εισπραχθεί;.
Και το άλλο: Δεν προσέξατε, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτοί που
διαχειρίστηκαν το µαύρο χρήµα, αυτοί που µίζωσαν, βγαίνουν
από τη φυλακή. Ποιος έβγαλε τον κ. Λιακουνάκο προχθές και τον
επιβαρύνουµε και µε 15 ευρώ την ηµέρα γιατί φοράει το βραχιολάκι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε την
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τοποθέτησή σας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και
σας ευχαριστώ.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι η πολιτική που ακολουθεί
σήµερα η Κυβέρνηση -και το λέω µε λύπη- είναι µία πολιτική που
οδηγεί σε ένα αδιέξοδο και κανένας από εµάς δεν µπορεί να προβλέψει αυτά που θα συµβούν σε αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Στάθη Παναγούλη.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χουλιαράκης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά. Αν µπορείτε
και λιγότερο, θα σας είµαστε ευγνώµονες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πιθανότατα θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο από τα δέκα λεπτά που µου δώσατε.
Πρέπει να πω ότι είµαι απογοητευµένος που η παρουσία της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι τόσο ισχνή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με αφορµή, λοιπόν, την κατάθεση των δύο πολύ σηµαντικών
σχεδίων νόµων, της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης και της µεταρρύθµισης της φορολογίας εισοδήµατος, θα ήθελα να κάνω µία
γενικότερη αναφορά στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής, της µακροοικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης όχι µόνο για το 2016,
αλλά και για τα επόµενα χρόνια. Για αυτό θα ήθελα η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να είναι εδώ να ακούσει.
Θέλω να θυµίσω, ότι προτεραιότητα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ παραµένει ο απεγκλωβισµός της ελληνικής οικονοµίας από
την επιτροπεία των διεθνών οργανισµών -της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου- το συντοµότερο δυνατό, η ανάκτηση
βαθµών ελευθερίας στη χάραξη οικονοµικής πολιτικής και εντέλει, η εθνική κυριαρχία.
Ο στόχος αυτός προϋποθέτει τη δυνατότητα της χώρας να δανείζεται ελεύθερα και µε χαµηλά επιτόκια στις διεθνείς αγορές.
Επιπλέον προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι
η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού χρέους, των ελληνικών χρεογράφων, αλλά και γενικότερα της δηµοσιονοµικής
πολιτικής και η εµπέδωση εµπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Και οι δύο προϋποθέσεις συνεπάγονται θετικά πρωτογενή ισοζύγια, συνεπάγονται -αν θέλετε- µικρούς
πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς για τα επόµενα χρόνια.
Όµως, ακόµη και αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, ακόµα και
αν δεν υπήρχε αυτή η δέσµευση από την πλευρά της Κυβέρνησης να απεγκλωβίσει την ελληνική οικονοµία από την επιτροπεία,
η χώρα δεν θα µπορούσε παρά να παράγει θετικά πρωτογενή
πλεονάσµατα, πολύ απλά γιατί δεν µπορεί να δανειστεί.
Τα δυο σχέδια νόµου, λοιπόν, που έχουν κατατεθεί -και το
ασφαλιστικό και το νοµοσχέδιο για τη µεταρρύθµιση της φορολογίας εισοδήµατος- υπηρετούν τον στόχο των µικρών ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασµάτων για το 2016, αλλά και για τα
επόµενα χρόνια.
Δεύτερον, προτεραιότητα της Κυβέρνησης δεν είναι απλώς ο
απεγκλωβισµός της ελληνικής οικονοµίας από την επιτροπεία ένας στόχος ιδιαίτερα σηµαντικός- ούτε απλώς η οικονοµική ανάκαµψη µετά από µία πενταετία βαθιάς ύφεσης. Προτεραιότητα
της Κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας µε
τρόπο κοινωνικά δίκαιο.
Θα ήθελα εδώ να σταθώ ιδιαίτερα στη µεταρρύθµιση της φορολογίας εισοδήµατος και να τονίσω τρία σηµεία. Το πρώτο σηµείο είναι ότι η µεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών θα πληρώνουν πολύ λιγότερο φόρο από ό,τι πλήρωναν µέχρι
σήµερα. Η µεγάλη πλειονότητα του αγροτικού πληθυσµού δεν θα
πληρώνει φόρο σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η µεγάλη πλειονότητα και εδώ περιλαµβάνω και τα µεσαία
στρώµατα που σήκωσαν ένα µεγάλο βάρος της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής την τελευταία πενταετία, θα πληρώνει ελάχιστα ή
λιγότερο από ό,τι πλήρωνε µέχρι τώρα.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία φορολογική µεταρρύθµιση που συν-
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δυάζει την καλύτερη δηµοσιονοµική απόδοση κατά 1,8 δισεκατοµµύρια σε ετήσια βάση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αποτελεσµατικότητα, καταπολεµώντας τη φοροδιαφυγή.
Τρίτον, η µακροοικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε µία, παρά τις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα ήπια
δηµοσιονοµική πολιτική. Τα φορολογικά µέτρα που νοµοθετούµε
τώρα -και σε αυτά περιλαµβάνω και το ασφαλιστικό- έχουν ορίζοντα τριετίας. Νοµοθετούνται τώρα και θα εφαρµοστούν σταδιακά σε βάθος τριετίας.
Αν υπολογίσετε αναλογικά την ετήσια επιβάρυνση των δηµοσιονοµικών αυτών µέτρων για κάθε νοικοκυριό, η επιβάρυνση
αυτή είναι σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε την επιβάρυνση που
γνώρισε η ελληνική οικονοµία την τελευταία πενταετία.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά µε το επιχείρηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι το 2014 ήταν µία χρονιά ιδιαίτερα επιτυχής, να σχολιάσω αυτό το «success story», και να περιγράψω
πού θα βρισκόταν η ελληνική οικονοµία το 2016, αλλά και τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας το 2016, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πράγµατι, δεν µπορούµε να αρνηθούµε ότι το 2014 η ελληνική
οικονοµία γνώρισε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης. Οι ρυθµοί µεγέθυνσης ήταν 0,75% σε ετήσια βάση.
Πρώτον, ο ρυθµός µεγέθυνσης –και αυτό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πρέπει να το γνωρίζει καλά- που χρειάζεται για να ανακάµψει µία οικονοµία µε παραγωγικό κενό σε τόσο µεγάλη
ύφεση, όσο η ελληνική οικονοµία το 2014, είναι µεγαλύτερο του
2%. Ένας ρυθµός µεγέθυνσης 0,75% είναι ιδιαίτερα αναιµικός,
ιδιαίτερα ασθενής και δεν οδηγεί σε έξοδο από την ύφεση. Οδηγεί σε βάθεµα της ύφεσης. Εγώ, στη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν θα ήµουν υπερήφανος για το 0,75% του 2014.
Δεύτερον, το 2014 η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πέτυχε πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του 0,2%. Εµείς το 2015 πετύχαµε
πλεόνασµα 0,7%, παρά την επιβράδυνση της οικονοµίας. Θα
σταθώ σε αυτό. Το 2015, στόχος πρωτογενούς πλεονάσµατος
µε βάση το πρόγραµµα, το πλαίσιο µακροοικονοµικής πολιτικής
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ήταν το 3%, δηλαδή 0,2% το
2014 ως πραγµατικό αποτέλεσµα και στόχος του 3% το 2015.
Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι η οικονοµία το 2015 θα πήγαινε
όσο καλά προέβλεπε η Νέα Δηµοκρατία το 2014, δηλαδή αν είχε
ρυθµό µεγέθυνσης 2,8%, ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση το
πρωτογενές πλεόνασµα του 2015 αυθόρµητα, µ’ αυτό που οι οικονοµολόγοι λένε «tax buoyancy», θα έπιανε το 0,7%.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα υπόλοιπο 2,3% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά
στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, για τα οποία η Νέα Δηµοκρατία,
προκειµένου να πιάσει το στόχο του 3% που είχε συµφωνήσει,
θα προχωρούσε σε νέα δηµοσιονοµικά µέτρα. Μόνο για το 2015
θα ήταν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ τα δηµοσιονοµικά µέτρα
που περνάµε τώρα είναι 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για την επόµενη τριετία.
Τρίτο σηµείο: Η Νέα Δηµοκρατία ισχυρίζεται ότι αν ήταν αυτή
κυβέρνηση ή όταν η ίδια γίνει κυβέρνηση, όπως περιµένει, το
πρώτο πράγµα που θα κάνει θα είναι να µειώσει τη φορολογία.
Κανείς δεν διαφωνεί ότι τα φορολογικά βάρη είναι ιδιαίτερα
υψηλά και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Δεν µας
λέει, όµως, η Νέα Δηµοκρατία, τι θα κάνει µειώνοντας τη φορολογία. Θα παράγει ελλείµµατα ή θα αποδοµήσει περαιτέρω το
κοινωνικό κράτος από ό,τι έκανε την τελευταία πενταετία, την
πενταετία 2010-2015;
Η εθνική λογιστική είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Όταν µειώνεις φόρους είτε µειώνεις περαιτέρω το κοινωνικό κράτος, µε τις συνέπειες που αυτό έχει είτε παράγεις ελλείµµατα, οδηγείς την
οικονοµία πίσω, χάνεις αξιοπιστία και παραµένεις σε επιτροπεία.
Είναι ένα ερώτηµα, στο οποίο η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει απαντήσει και πρέπει να απαντήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι για αυτό που λένε οι Βρετανοί «καθαρό γαλάζιο νερό». Να αναφερθώ δηλαδή, στη βαθιά
διαφορά ανάµεσα στη δική µας Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση της
Αριστεράς από τη µία και τη Νέα Δηµοκρατία, τη συντηρητική
παράταξη από την άλλη. Τη διαφορά αυτή θα την αποδώσω σε
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τρία βασικά σηµεία. Το πρώτο σηµείο είναι ότι η δική µας προσπάθεια οικονοµικής ανόρθωσης της χώρας γίνεται µε τρόπο
κοινωνικά δίκαιο. Το δεύτερο σηµείο είναι ότι γίνεται µε ρεαλιστικούς στόχους πρωτογενούς πλεονάσµατος και µε πολύ ηπιότερη δηµοσιονοµική πολιτική. Η τρίτη µεγάλη διαφορά είναι ότι
τα οφέλη της οικονοµικής ανάκαµψης των ετών 2016, από το
δεύτερο εξάµηνο του 2016, 2017 και 2018 η Νέα Δηµοκρατία θα
τα κάνει φοροαπαλλαγές αποδοµώντας το κοινωνικό κράτος,
ενώ εµείς θα τα επενδύσουµε κυρίως στην ανασυγκρότηση και
στην επαναθεµελίωση του κοινωνικού κράτους, για να βγει η
χώρα από την οικονοµική κρίση όρθια και µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Χουλιαράκη, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος από τη Νέα Δηµοκρατία
για πέντε λεπτά µε απόλυτη συνέπεια στον χρόνο, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην σχολιάσω τον προλαλήσαντα στο Βήµα κύριο Υπουργό. Ήρθε και έκανε συστάσεις και παρατήρηση στους Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Έχω, λοιπόν, να του πω: Πολλά ψέµατα, κύριε Υπουργέ. Έχετε
πάρει διαζύγιο µε την αλήθεια. Πείτε και καµµιά αλήθεια. Είχα
την εντύπωση από τα µέσα ενηµέρωσης και τον Τύπο ότι είστε
τεχνοκράτης και περίµενα από τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον
αρµόδιο για το λογιστήριο του κράτους, να έρθει σήµερα εδώ
και να µιλήσει µε αριθµούς. Αντ’ αυτού στην αρχή της οµιλίας
σας τι µας είπατε; Μας είπατε «µικρότερο», «περίπου», «λιγότερο» και ένας Βουλευτής της συµπολίτευσης σάς χειροκρότησε
όταν είπατε ότι δεν θα φορολογήσετε τους αγρότες.
Πάµε τώρα και ακούστε µε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ
πολύ, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν διαβάζετε τα νοµοσχέδια,
τα οποία φέρνετε και εισηγείστε στους Βουλευτές σας να τα ψηφίσουν.
Υπάρχουν αναλογιστικές µελέτες στις οποίες βασίστηκε η
πρόταση νόµου για το ασφαλιστικό; Πιστεύω πως όχι και θα σας
αποδείξω πού βασίζω την θέση µου. Παρουσιάστηκε τις τελευταίες δύο – τρεις µέρες µία µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, η οποία έχει τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµική εξέλιξη του
συνταξιοδοτικού συστήµατος». Ανατέθηκε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή στις 22 Απριλίου και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριε Υπουργέ, συνεδρίαζε στις 25, µόλις µετά από τρεις
ηµέρες.
Μας είπατε, λοιπόν, στην επιτροπή ότι ολοκληρώθηκε η µελέτη
σε τρεις ηµέρες. Να το δεχτούµε ότι ολοκληρώθηκε σε τρεις
µέρες και ότι την στείλατε στον ILO για να εγκριθεί. Εγκρίθηκε;
Έγιναν παρατηρήσεις; Έγιναν διορθώσεις;
Η ίδια η µελέτη αναφέρει ότι έτυχε αξιολόγησης. Με βάση
αυτό έρχεστε να ψηφίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή
η µελέτη εδώ προβλέπει αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο
εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας µέχρι το 2060.
Έρχοµαι, λοιπόν, στη συνέχεια. Είναι ελλιπής. Γιατί είναι ελλιπής; Όπως λέει στον τίτλο της δεν περιλαµβάνει το ταµείο το
ΕEΤΑ, το ταµείο δηλαδή των µηχανικών, των γιατρών, των δικηγόρων, ένα πολύ µεγάλο ταµείο, δεν περιλαµβάνει τα επικουρικά
ταµεία, δεν περιλαµβάνει τα εφάπαξ και δεν περιλαµβάνει το
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, το ταµείο των δηµοσιογράφων και ούτε φυσικά έχει
µελέτη για την υγεία.
Σε αυτήν την µελέτη -το αναφέρει µέσα- δεν υπολογίζεται το
κλάσµα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 4 του
παρόντος νόµου, δηλαδή στο άρθρο 11 του ν.3863/2010, που
είναι το ποσοστό δαπάνης κύριων και επικουρικών συντάξεων
προς το ΑΕΠ µε έτος βάσης το 2009.
Πάµε στη συνέχεια. Είναι σωστή η µελέτη; Προσωπικά πιστεύω πως όχι, διότι έχει πολλά λάθη.
Λάθος πρώτο: Οι εκτιµήσεις στηρίζονται σε στοιχεία µε έτος
βάσης το 2013. Δηλαδή µε ΑΕΠ 187,9 δισεκατοµµύρια, ενώ το
ΑΕΠ του 2015 -είµαστε στο 2016, έχουµε ξεχάσει και σε ποιο
έτος βρισκόµαστε- είναι 180 δισεκατοµµύρια.

9501

Λάθος δεύτερο: Τα δηµογραφικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι του έτους 2013.
Λάθος τρίτο: Η µελέτη προβλέπει αύξηση 3% του ΑΕΠ κατ’
έτος. Περιµένω απάντηση από τον αρµόδιο Υπουργό.
Λάθος τέταρτο: Το ασφαλιστικό εισόδηµα για τον ΟΑΕΕ, τους
αυτοαπασχολούµενους και για τον ΟΓΑ, όπως λέει η µελέτη,
υπολογίζεται αυθαίρετα, χωρίς να το τεκµηριώνει στο 80% για
τον ΟΑΕΕ και στο 70% για τον ΟΓΑ.
Η µελέτη αναφέρει ότι δεν έχει στοιχεία. Στην σελίδα εννέα το
αναφέρει. Η µελέτη σας είναι µια προχειροδουλειά. Είναι µεθοδολογικά λανθασµένη, χωρίς επαρκή τεκµηρίωση, δίχως αποδεκτά επιχειρήµατα. Συνεπώς, προκύπτει έλλειµµα αξιοπιστίας και
αξιοπρέπειας της Κυβέρνησής σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς πιστεύουµε σε ένα άλλο
µίγµα πολιτικής για να φύγει η χώρα από την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται.
Πιστεύουµε στην ανάπτυξη και την ανάκαµψη. Και θέλω να
σας πω για το νοµοσχέδιό σας ότι η ελληνική περιφέρεια, η ελληνική επαρχία είναι αυτή, η οποία µπορεί να µας βοηθήσει να
βγούµε από το σηµερινό αδιέξοδο. Όµως, όταν εσείς, κύριε
Υπουργέ, αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών
κατά 272%, πώς θα µπορέσει ο πρωτογενής τοµέας να στηρίξει
την ανάκαµψη της οικονοµίας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οδηγείτε την ελληνική περιφέρεια σε µαρασµό. Διότι στα
χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, τα καταστήµατα θα πληρώνουν εισφορές του ΟΑΕΕ και όχι τις εισφορές του ΟΓΑ. Και
σας θυµίζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι µε το ν. 4172/2013, που
η δική µας Κυβέρνηση ψήφισε, δεν φορολογούνταν οι επιδοτήσεις. Και τώρα εσείς βάζετε να φορολογούνται και οι κύριες ενισχύσεις µε το δικό σας νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Στύλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, διότι περισσότερα προβλήµατα θα δηµιουργήσει από αυτά τα οποία λέει ότι προσπαθεί
να λύσει. Σύντοµα η Νέα Δηµοκρατία θα κληθεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Βασίλειος Κόκκαλης.
Κύριε Κόκκαλη, ελάτε γιατί µας πιέζει ο χρόνος. Αν µπορέσετε
να περιορίσετε λίγο τον χρόνο που θα σας δώσω και δικαιούστε.
Αν µπορέσετε να καλυφθείτε µε κάτω από δέκα λεπτά, θα είναι
καλό. Έχετε δώδεκα λεπτά βέβαια, αλλά αν µπορείτε λιγότερο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς Χριστός Ανέστη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Αληθώς!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ο ελληνικός λαός µε προβληµατισµό, αλλά και ανησυχία παρακολουθεί σήµερα τη συζήτηση στη
Βουλή για την ψήφιση του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. Προβληµατισµό, γιατί ακούει πολλές εκδοχές, ακούει πολλές απόψεις,
νούµερα πολλά, 5 δισεκατοµµύρια, 3 δισεκατοµµύρια. Πού είναι
η αλήθεια και πού είναι το ψέµα; Υπάρχει ανησυχία σχετικά µε
το µέλλον αυτής της χώρας που έχει άµεση σχέση µε την αξιολόγηση.
Ας τα πάρουµε, όµως, από την αρχή. Το 2015, όχι τυχαία, χαρακτηρίστηκε έτος των µεγάλων αλλαγών. Χαρακτηρίστηκε το
έτος του τέλους της Μεταπολίτευσης. Μεταπολίτευση, η οποία
µάλλον ζηµίωσε την ελληνική κοινωνία και δεν ωφέλησε. Στη Μεταπολίτευση κυρίαρχο κόµµα ήταν το ΠΑΣΟΚ και εν µέρει η Νέα
Δηµοκρατία. Δηµιούργησαν µια εικονική πραγµατικότητα, µια εικονική πραγµατικότητα η οποία σήµερα συγκρούεται µε τη ζώσα
και αληθινή πραγµατικότητα.
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Όλα αυτά τα χρόνια της Μεταπολίτευσης δηµιούργησαν τις
αρχές του εύκολου πλουτισµού, της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας, µε πολιτικούς πρότυπα. Πόσοι είπαν ότι ήθελαν να είναι
στη θέση του Τσοχατζόπουλου, πριν πάει στη φυλακή βέβαια;
Όλα αυτά τα ιδανικά στην ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τα δηµιούργησε η Μεταπολίτευση. Το κόµµα που
λέγεται ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, µας κουνάει το δάχτυλο, όταν αρκετά στελέχη του είναι ήδη υπόδικα για διαφθορά, για αδιαφάνεια, για κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος. Κι έρχονται
σήµερα και µας κουνάνε το δάχτυλο. «Τι πάτε να ψηφίσετε»;
Με το τέλος της Μεταπολίτευσης ανέλαβε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Έρχεται να διαχειριστεί ένα πολύ σοβαρό θέµα, το
ασφαλιστικό. Είναι γεγονός, γνωρίζει η πλειονότητα ης ελληνικής
κοινωνίας, πως το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Αυτό, βέβαια, είναι άλλοθι για τη σηµερινή Κυβέρνηση ώστε να µην εξορθολογήσει το ασφαλιστικό σύστηµα; Όχι
βέβαια. Τα ασφαλιστικά ταµεία διαχειρίστηκαν από τις διοικήσεις
και από τις κυβερνήσεις µε τη λογική του τζόγου.
Είτε άθελα είτε σκόπιµα, την εποχή του Χρηµατιστηρίου, διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων έπαιζαν –και έπαιξαν- στο Χρηµατιστήριο τα αποθεµατικά. Συνεχίστηκε η ίδια λανθασµένη
πολιτική και από τη Νέα Δηµοκρατία στο πλαίσιο της θέλησής να
ενισχυθεί η αντιπαράθεσή της τότε µε το ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσµα; Το ασφαλιστικό σύστηµα να έχει καταρρεύσει.
Αυτό απαλλάσσει –επαναλαµβάνω- την Κυβέρνηση από το
χρέος της για ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα; Όχι, βέβαια.
Τώρα, πλέον τα ψέµατα τελείωσαν. Τώρα οι πολίτες απαιτούν
αλήθειες. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
Τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Αφενός εφαρµόζει τη συµφωνία
της 12ης Ιουλίου 2015, αφετέρου προσπαθεί τα µέτρα να έχουν
ένα πνεύµα κοινωνικής δικαιοσύνης στο µεγαλύτερο βαθµό.
Αυτή η συµφωνία, να θυµίσω, η οποία ψηφίστηκε από τα περισσότερα κόµµατα της αντιπολίτευσης, προέβλεπε συγκεκριµένα πράγµατα, τα οποία τώρα η Μείζων και η Ελάσσων
Αντιπολίτευση κάνει ότι δεν τα βλέπει.
Τι προέβλεπε αυτή η συµφωνία και τι προβλέπει; Καθολική
ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων. Τώρα η αντιπολίτευση δεν
το ψηφίζει και λέει ότι δεν πρέπει να ενοποιηθούν τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Να θυµίσω απόσπασµα του 2013 από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Το καταθέτω και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
«Όλες οι συντάξεις από ενιαίο ταµείο. Η πρόταση προβλέπει
ένταξη στο νέο φορέα ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και βασική σύνταξη σε όλους». Αυτό ήταν το 2013. Σήµερα, µην µπορώντας να αρθρώσουν πειστικό επιχείρηµα, καταψηφίζουν το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα µου πείτε: «Με το νοµοσχέδιο λύνεται το θέµα του ασφαλιστικού µια και καλή;». Όχι, βέβαια. Θα µου πείτε: «Δεν πλήττονται
κατηγορίες συγκεκριµένες συµπολιτών µας και επαγγελµατικές
οµάδες;». Σίγουρα πλήττονται. Θα µου πείτε: «Δεν υπάρχουν και
µικροαδικίες;». Σίγουρα. Ο Υπουργός δεσµεύτηκε πριν από δύο
ώρες και στην ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων ότι θα τις
αποκαταστήσει.
Ας δούµε λίγο τις οµάδες που πλήττονται και τα κόµµατα που
τους κτυπούν την πλάτη.
Δικηγόροι. Το ισχυρότερο πλήγµα στη δικηγορία τα τελευταία
έτη ήταν η επιβολή ΦΠΑ. Για την επιβολή του ΦΠΑ η αποχή διήρκησε νοµίζω –διορθώστε µε, αν κάνω λάθος- ούτε µία εβδοµάδα.
Ως γνωστόν, µε τον έµµεσο φόρο επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής κι έτσι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι σήµερα πιο δαπανηρή για τον πολίτη. Ο δικηγόρος δυστυχώς έγινε κοµιστής
του έµµεσου αυτού φόρου.
Από τη λαίλαπα των µνηµονιακών νόµων δεν ξέφυγε, όµως,
ούτε ο χώρος της δικαιοσύνης. Συγκεκριµένα, µε τον ν. 4055/
2012, ο οποίος εφαρµόζεται ήδη από τις 2 Απριλίου 2012 αυξήθηκε η πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη: παράβολο έφεσης
στα 200 ευρώ, παράβολο αναίρεσης 300 ευρώ, παράβολο ανα-
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ψηλάφησης 400 ευρώ.
Υποχρεωτικότητα παράστασης στο Ειρηνοδικείο. Γνωρίζετε
ότι στο Ειρηνοδικείο δεν πηγαίνουν οι µεγαλοδικηγόροι, αλλά οι
µικροί δικηγόροι. Με νόµο του 2012 καταργήθηκε και επαναφέρθηκε εκ νέου το καλοκαίρι του 2015. Το αναφέρω για να δούµε
ποιοι είναι µε τους µικρούς δικηγόρους και ποιοι είναι µε τους
µεγάλους. Θέλει διορθώσεις ο νόµος; Σίγουρα θέλει.
Αγρότες. Εδώ πρέπει να τελειώνει το παραµύθι, γιατί βλέπω
κάποιους -και εσκεµµένα, αλλά και από άγνοια- να παραποιούν
την πραγµατικότητα.
Φορολόγηση αγροτικών επιδοτήσεων. Εσκεµµένα να το καταλάβω. Η άγνοια όµως σκοτώνει. Διάβαζαν το νόµο Βουλευτές
από τη Νέα Δηµοκρατία, τους οποίους και σέβοµαι, και το άρθρο
21, που αναφέρεται στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα και διάβαζαν τη φράση «ειδικά για τους ασκούντες ατοµική
αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις
και επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ», αγνοώντας
ότι αυτό ψηφίστηκε στις 14 Μαΐου 2015.
Ψηφίστηκε στις 14 Μαΐου του 2015! Αναφέρεται παρακάτω ότι
το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2
του ν.4328/2015. Το λέω γι’ αυτούς που σκόπιµα διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα.
Όχι, ήταν αφορολόγητες –λέει- οι επιδοτήσεις. Να δεχθώ ότι
ήταν αφορολόγητες οι επιδοτήσεις µε τον ν.4179/2013. Τότε για
ποιο λόγο –δεν θέλει νοµικές γνώσεις- ήρθε ο νοµοθέτης το 2015
και προσθέτει εδάφιο και λέει ότι από τα δώδεκα και πάνω τις
φορολογώ; Για ποιο λόγο;
Για τον λόγο που ο κ. Βρούτσης έχει το θράσος και µιλάει για
τους αγρότες. Με εγκύκλιό του, την 29212/2081/29-08-2014, ο κ.
Βρούτσης εφάρµοσε λανθασµένα τον νόµο και έδωσε εντολή
στον ΟΓΑ να κατάσχονται οι επιδοτήσεις -και αυτός ο άνθρωπος
τώρα έχει το θράσος να µιλάει για αγρότες!- ξεσηκώνοντας,
προς τιµήν τους, θύελλα αντιδράσεων από δεκατέσσερις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που έλεγαν ότι είναι ακατάσχετες.
Ο κ. Βρούτσης συνεπώς εφαρµόζει πιστά τη θεωρία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος προ µηνός από τούτο εδώ το Βήµα είπε: «Συµψηφίστε, κατασχέστε επιδοτήσεις αγροτών». Αυτά να τα
γνωρίζουν οι αγρότες. Οι αγρότες µε εισοδήµατα των 10.000
ευρώ, 15.000 ευρώ, οι µικροµεσαίοι να γνωρίζουν ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέλει να κατάσχονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Το
είπε ξεκάθαρα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ως
Υπουργός Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο και άνοιξε τον ασκό του
Αιόλου –διότι µετά ακολούθησε και η εφορεία- να κατάσχονται
αγροτικές επιδοτήσεις. Και είτε από άγνοια είτε εσκεµµένα
ακούµε σε αυτήν την Αίθουσα ότι ήταν αφορολόγητες οι αγροτικές επιδοτήσεις. Επαναλαµβάνω, εάν µε τον ν.4179/2013 ήταν
αφορολόγητες, για ποιο λόγο ο νοµοθέτης ήρθε το 2015 και ξεκαθαρίζει το θέµα των αγροτικών επιδοτήσεων;
Κάποια κόµµατα δυστυχώς πρέπει να ντρέπονται. Δηµιούργησαν τα χρέη στον αγροτικό κόσµο. Τα πανωτόκια στην Αγροτική
Τράπεζα ήταν έργο του ΠΑΣΟΚ ή δεν ήταν; Ευτυχώς –τολµώ να
το πω- ήρθε ο νόµος του Κώστα Καραµανλή περί πανωτοκίων
που έσωσε κάπως την κατάσταση. Ποιοι δηµιούργησαν όλα αυτά
τα χρέη; Το σάπιο συνεταιριστικό κίνηµα. Τα χρέη των συνεταιρισµών ποιος θα τα πληρώσει; Όλος ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς µεγάλη µερίδα των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι απέναντι απ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Η κριτική είναι καλοδεχούµενη. Ακούµε, όµως, καταστροφολογία.
Εγώ θα επισηµάνω κάποια συγκεκριµένα πράγµατα. Στο
άρθρο 114 του υπό ψήφιση νοµοσχέδιου αναφέρεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, όπως είναι και οι δικηγόροι, µέχρι 20.000
ευρώ θα πληρώνουν µε βάση το 22% και όχι µε το 26% -εάν κάνω
λάθος διορθώστε µε- που είναι σήµερα; Ναι ή όχι; Αυτό το ακούσατε πουθενά; Το ακούτε; Ναι ή όχι; Είναι 22% για εισοδήµατα
από µηδέν έως 20.000 ευρώ. Γιατί δεν ακούγεται; Αυτοί που βγάζουν περισσότερα όντως καλούνται να πληρώσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε την
αγόρευσή σας, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όντως υπάρχουν αδικίες τις οποίες οφείλουµε να αποκαταστήσουµε. Δεσµευτήκατε, κύριε Υπουργέ. Γιατί και οι δικηγόροι
είναι ένας κλάδος που προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, αλλά
µόνοι τους δεν µπορούν να πάνε µπροστά.
Όλα έχουν σχέση µε την ανάκαµψη της χώρας. Tι να το κάνω
εάν αυτήν τη στιγµή ο κ. Κατρούγκαλος πει ότι σας µηδενίζω τις
εισφορές, εάν η χώρα δεν έχει οικονοµική ανάκαµψη, εάν ο κόσµος, ο πελάτης του δικηγόρου δεν έχει χρήµατα; Γι’ αυτό όλα
έχουν σχέση µε την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα έρθει µε την αξιολόγηση και τη ρύθµιση του χρέους.
Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ τελευταίο, όµως, γιατί έχουµε υπερβεί τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Πολύ τελευταίο, έσχατο.
Έχουµε µία ειδοποιό διαφορά. Έχουµε έναν χρόνο στην διακυβέρνηση. Δεν είµαστε ούτε σε λίστες, ούτε σε σκάνδαλα, ούτε
στη διαπλοκή. Αυτή η ειδοποιός διαφορά θα µεγαλώνει. Με
αυτήν την ειδοποιό διαφορά, εµείς θα πορευτούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Κόκκαλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Χουλιαράκης πριν από λίγο µας παρατήρησε και αµέσως
έφυγε από την Αίθουσα, για να µας θυµίσει εκείνο το «Δάσκαλε
που δίδασκες».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Πάει στις Βρυξέλλες. Στις 17.00’ πετάει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όλοι κάπου πάνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ε, όχι έτσι, κύριε
Βλάχο.
Σας λέµε -και το έχουµε πει κιόλας- ότι στο αεροδρόµιο πηγαίνει ο άνθρωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν φανταζόµουνα ότι θα σας ενοχλήσει
τόσο πολύ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ε, όχι δηµιουργία εντυπώσεων και ως προς αυτό. Αφού πάει στο Eurogroup. Το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πάει στο Eurogroup
και το ξέρουµε.
Συνεχίστε, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Πάντως παρά τις ευθύνες που έχει για
το Eurogroup, είχε και την έννοια να χτυπάµε και εµείς -οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας εννοώ- κάρτα, παρουσιολόγιο
στον κ. Χουλιαράκη.
Παρακαλώ, όµως, κύριε Πρόεδρε, να µου βάλετε από την
αρχή τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας βάζω τον χρόνο
από την αρχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όσοι
τη στηρίζουν είτε µε τον λόγο τους είτε µε την ψήφο τους, ακολουθώντας το γνωστό «καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση», χθες
και σήµερα, µέσα βέβαια σε µία απόγνωση -πρέπει να το πωστρέφονται εναντίον όλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
ούτε πρόγραµµα υπάρχει, ούτε πρόγραµµα έχετε, ούτε ιεράρχηση στόχων έχετε κάνει και -το κυριότερο- µέσα σε απόλυτη
σύγχυση δεν ξέρετε ακριβώς πού πάτε. Διαπιστώσαµε µία ταραχή και έναν εκνευρισµό, υψηλούς τόνους. Δεν ξέρω ποιον
ωφελούν όλα αυτά.
Κανείς ποτέ δεν είπε ότι το σύστηµα ασφάλισης της χώρας
µας δεν είχε τα προβλήµατά του. Γι’ αυτό εξάλλου διαχρονικά
έγιναν όλες αυτές οι παρεµβάσεις. Δύο σηµαντικοί σταθµοί στην
πορεία του ασφαλιστικού µας συστήµατος έχουν τη σφραγίδα
της Νέας Δηµοκρατίας: ο «νόµος Σιούφα», ο «νόµος Πετραλιά»
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και οι πρωτοβουλίες του Γιάννη Βρούτση, που όλοι σήµερα αναγνωρίζουν ότι χάρη σε αυτούς το σύστηµα µπόρεσε να αντέξει
µέχρι σήµερα.
Όταν, λοιπόν, γινόταν αυτή η συζήτηση εσείς που ήσασταν;
Αναγνωρίσατε την ύπαρξη του προβλήµατος; Βοηθήσατε στην
κατεύθυνση επίλυσής του; Φυσικά όχι. Ωραιοποιούσατε τα πράγµατα, δίνατε υποσχέσεις σε όλους, όποιος διεκδικούσε του δίνατε δίκιο και κατηγορούσατε τη Νέα Δηµοκρατία γιατί δεν δίνει
περισσότερα. Αυτή ήταν η ανεύθυνη στάση σας. Θα πει κάποιος
ότι τότε ήσασταν στο 3%, δεν υπήρχε ούτε σκέψη για κυβέρνηση, κανείς δεν έδινε ιδιαίτερη σηµασία τι λέει ένα αριστερό
κόµµα του 3%. Θα µπορούσε, λοιπόν, υπ’ αυτήν την έννοια να
σας δώσει κανείς συγχωροχάρτι.
«Το κράτος θα εγγυάται πλήρως τις συντάξεις, δεν θα µειωθούν
οι συντάξεις, δεν θα εφαρµόσουµε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις επικουρικές, δεν θα µειώσουµε τις συντάξεις των νέων
συνταξιούχων, δεν θα µειώσουµε τα µερίσµατα των µετοχικών ταµείων, δεν θα µειώσουµε τα εφάπαξ, θα στηρίξουµε τους χαµηλοσυνταξιούχους, θα ενισχύσουµε τους αυτοαπασχολούµενους
και τους επιστήµονες, θα αυξήσουµε την εθνική σύνταξη, θα προστατεύσουµε τα οικογενειακά επιδόµατα, θα προστατεύσουµε τις
ευπαθείς οµάδες, θα διατηρήσουµε τον ΟΓΑ και θα ενισχύσουµε
τις συντάξεις των αγροτών, θα ενισχύσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα µε επιπλέον πόρους». Αυτά ποιος τα έλεγε; Τι σας θυµίζουν; Εσείς δεν τα λέγατε; Δεν τα ξέρατε; Δεν ξέρατε ότι εκείνη
τη στιγµή που λέγατε όλα αυτά το σύστηµα κατέρρεε; Άρα εν γνώσει σας δίνατε αυτές τις ψεύτικες υποσχέσεις.
Κινδύνευε, λοιπόν, το σύστηµα τότε µε κατάρρευση και βεβαίως αυτή η κατάρρευση επιδεινώθηκε γιατί εσείς επιβαρύνατε
επιπλέον το ασφαλιστικό σύστηµα τον τελευταίο καιρό, µε αποτέλεσµα κάθε µέρα που περνούσε να γίνεται και λιγότερο βιώσιµο. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτή είναι η πραγµατικότητα την
οποία θέλετε να κρύψετε γι’ αυτό και κατηγορείτε όλους τους
άλλους και ποντάρετε βεβαίως στο ότι ο κόσµος πολύ εύκολα
ξεχνάει.
Αυτή όµως τη φορά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηµιουργεί
µία νέα εφιαλτική πραγµατικότητα που δεν µπορεί να ξεχαστεί,
γιατί παρεµβαίνετε και διαµορφώνετε τη ζωή των πολιτών. Αυτό
που θα ζούµε από εδώ και πέρα δεν µπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί.
Θα πει κάποιος: «Μα, δεν έπρεπε να παρθούν µέτρα στην κατάσταση που είµαστε σήµερα;». Σας είπα, η επιδείνωση του
ασφαλιστικού έχει τη δική σας σφραγίδα που σηµατοδοτεί και
τη δική σας ευθύνη. Αντί να καλέσετε σε ουσιαστικό διάλογο
όλους τους φορείς, αντί να καταγραφούν τα πραγµατικά προβλήµατα και οι αδυναµίες του ασφαλιστικού, αντί να κληθούν οι
ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους εσείς φέρατε
αυτό το νοµοσχέδιο και µάλιστα µέσα σε κλίµα πανηγυρισµών,
οµολογώ, όπως άκουσα σχεδόν απ’ όλους τους συναδέλφους
της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν πάρει τον λόγο, αναλαµβάνοντας βεβαίως έτσι άθελά σας την ευθύνη της νοµοθετικής αυτής πρωτοβουλίας.
Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι παίρνετε δύσκολες
αποφάσεις, αλλά λύνετε το σηµαντικό πρόβληµα. Εδώ είναι
πραγµατικά και ο µεγαλύτερος φόβος, αφού κανείς δεν πιστεύει
ότι οι πρωτοβουλίες σας θα καταστήσουν ή ότι θα καταστήσουν
για πολύ το σύστηµα βιώσιµο. Άρα όλες αυτές οι θυσίες, οι περικοπές, η ασήκωτη φορολόγηση, όλη αυτή η ανατροπή στη ζωή
µας σε σύντοµο χρόνο θα αποδειχθούν χωρίς αποτέλεσµα.
Ζητάτε από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να σας πουν το
δικό τους σχέδιο. Πέρα από το ότι αυτό οµολογεί και µία παραδοχή αδυναµίας, σας έχω πει και άλλη φορά ότι τα κόµµατα δεν
είναι γραφεία µελετών. Εξάλλου, το σχέδιο δεν το φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το φέρνουν οι ΑΝΕΛ, το φέρνει η Κυβέρνηση.
Απέναντι σ’ αυτό το σχέδιο, λοιπόν, της Κυβέρνησης η Νέα Δηµοκρατία θέτει το δικό της πολιτικό πλαίσιο και τη δική της λογική για την αντιµετώπιση του ασφαλιστικού, όπως έκανε και στο
παρελθόν, που ανέφερα νωρίτερα, για τη διάσωση και την οµαλή
λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος.
Το σύστηµα ξέµεινε από καύσιµα και εσείς φουσκώνετε τα λάστιχα! Ποια είναι τα καύσιµα; Η οµαλή και σταθερή χρηµατοδό-
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τησή του. Ποιος θα χρηµατοδοτήσει το σύστηµα; Φυσικά η εργασία. Ποιος φέρνει την εργασία; Μα, µόνο η ανάπτυξη. Ποιος
φέρνει την ανάπτυξη; Μα φυσικά οι επενδύσεις. Ποιος στηρίζει
τις επενδύσεις; Ε, αυτό φαντάζοµαι ότι δεν χρειάζεται να το σχολιάσω, αφού είναι γνωστό διαχρονικά και σε όλο τον κόσµο ότι
Αριστερά και ανάπτυξη και επενδύσεις δεν πάνε ποτέ µαζί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Κλείστε την πρότασή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σηκώστε το κεφάλι σας και κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε τα
σκυµµένα κεφάλια του συνόλου της κοινωνίας. Κανείς δεν σας
καταλαβαίνει, κανέναν δεν µπορείτε να πείσετε.
Επειδή µε πολλούς συναδέλφους της Αριστεράς γνωριζόµαστε από παλιά και απαντώντας στις νουθεσίες που ακούσαµε νωρίτερα, θέλω να θυµίσω εκείνο το περίφηµο, αλλά και πάντα
διαχρονικό και επίκαιρο: Πού είσαι νιότη που έλεγες πως θα γινόµουν άλλος; Τελικά, δεν µπορέσατε να γίνετε άλλοι. Αυτό το
βλέπουν όλοι σήµερα, κυρίως αυτοί που εξαπατήθηκαν τόσο στις
εκλογές του Ιανουαρίου όσο και του Σεπτεµβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν θα σας πω να φύγετε. Όµως, θα σας ρωτήσω: Και
που µένετε, τι ακριβώς κάνετε; Σκεφθείτε το και τα ξαναλέµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βλάχο.
Θα δώσουµε τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μαντά και µετά τον λόγο έχει η κ. Αραµπατζή.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο. Και εσείς, κύριε Μαντά, όσο γίνεται συγκρατηµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν γίνεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµοθετούµε σήµερα µία δύσκολη, αλλά αναγκαία και προοδευτική στο τέλος της µεταρρύθµιση και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό σύστηµα. Δύσκολη,
γιατί πραγµατοποιείται σ’ ένα πλαίσιο ασφυκτικό, όπως αυτό διαµορφώνεται από την ηγεµονία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού σε συνθήκες επικράτησης
ακραίων πολιτικών λιτότητας. Δύσκολη, γιατί πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο ενός δύσκολου συµβιβασµού, επώδυνου συµβιβασµού, όπως αυτός αποτυπώνεται στη συµφωνία του Ιούλη και µιας
σκληρής επικαιρότητας, όπως διαγράφεται από την εξέλιξη της
διαπραγµάτευσης. Δύσκολη, γιατί έχει να αντιµετωπίσει ένα τοπίο
ποτισµένο από τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας και από
τη λύσσα της διαπλοκής όλα τα τελευταία χρόνια, µε βαθιά τραύµατα στο σώµα και στην ψυχή της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας που στενάζει από την ανεργία των παιδιών της, την
απώλεια και συρρίκνωση του πλούτου της, την απελπισµένη αναζήτηση ελπίδας και προοπτικής. Δύσκολη, γιατί έχει να αντιµετωπίσει, όχι κυρίως στην κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά στη ζωή
και στην πράξη, από εδώ και εµπρός, κεφαλαιώδη ζητήµατα ανισοτήτων, πελατειακών λογικών, αντικρουόµενων συµφερόντων και
νοοτροπιών, αλλά ακόµη και δίκαιων ενστάσεων και να ανοίξει µία
βιώσιµη προοπτική, αναγκαίας όµως, µε ευθύνη και εκτίµηση της
συγκεκριµένης κατάστασης, όπως αυτή διαµορφώνεται βραχυπρόθεσµα και µεσοµακροπρόθεσµα, καθώς αναλαµβάνουµε να
µη συνεχίσουµε να κρύβουµε το εκρηκτικό µείγµα των προβληµάτων που συνθέτουν την κρίση στο κοινωνικοασφαλιστικό µας σύστηµα και να κάνουµε την επιλογή της άµεσης αντιµετώπισης.
Ταυτόχρονα, όµως, προοδευτικής, καθώς είµαστε αποφασισµένοι να καθιερώσουµε όρους ισονοµίας, ενιαίους κανόνες για
όλους στις εισφορές και στις παροχές του συστήµατος και µαζί
µε τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος να δηµιουργήσουµε
ένα περιβάλλον δικαιοσύνης, όπως άλλωστε επιτάσσει και το
Σύνταγµά µας, σε µία κατεύθυνση κοινωνικής µεροληψίας υπέρ
των συντριπτικά πολλών. Θέλω να τονίσω κυρίως αυτήν την
πλευρά. Μπορούµε να πετύχουµε ένα σηµαντικό έργο, εάν κρατήσουµε τον όρο της δικαιοσύνης και του δηµοσίου συµφέροντος στην κορυφαία θέση των προσπαθειών µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η µεταρρύθµιση που εισάγουµε σε συνθήκες ιδιαίτερης στενότητας σε κάθε είδους πόρο, µε πλήρη γνώση ότι έχουµε µικρότερη πίτα, έχει πρόσηµο. Καθιερώνει ένα δηµόσιο, καθολικό
αναδιανεµητικό σύστηµα µε ενιαίους κανόνες για όλους τους
ασφαλισµένους του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαµβάνει την εθνική σύνταξη χρηµατοδοτούµενη απευθείας από
τον κρατικό προϋπολογισµό και επιπλέον την ανταποδοτική, που
υπολογίζεται στη βάση του µέσου όρου των εισοδηµάτων ολόκληρου του εργασιακού βίου και µε ποσοστά αναπλήρωσης, που
είναι εξαιρετικά υψηλά, τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε ό,τι
αφορά τη δηµόσια ασφάλιση, κυρίως για τα χαµηλά εισοδήµατα,
στο πλαίσιο της αναδιανοµής.
Η µεταρρύθµιση προστατεύει απολύτως τις κύριες συντάξεις
των νυν συνταξιούχων, µέσω της καταβολής της προσωπικής
διαφοράς, εάν στον επανυπολογισµό µε τους νέους κανόνες
προκύπτει διαφορά.
Στο πλαίσιο του νέου νόµου, όλες οι καινούργιες συντάξεις
που υπολογίζονται µε βάση εισόδηµα έως τα 1.000 ευρώ, ως
µέσο όρο του εργασιακού βίου, προστατεύονται απολύτως,
καθώς προβλέπονται καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης σε
σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Πιο συγκεκριµένα, µε συντάξιµο µέσο όρο αµοιβών στη διάρκεια του εργασιακού βίου 600 και 800 ευρώ και ως σαράντα χρόνια για όλα τα χρόνια δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα, τριάντα πέντε,
σαράντα, θα έχουµε καλύτερες συντάξεις ως άθροισµα εθνικής
και ανταποδοτικής, σε σχέση µε αυτές που δίνονται σήµερα µε
τον «νόµο Ρέππα». Το ίδιο συµβαίνει και µε τον µέσο όρο ως
1.000 ευρώ και είκοσι πέντε χρόνια ασφάλιση. Από εκεί και πάνω
υπάρχει µία ελαφρά µείωση.
Ποιους αφορά αυτή η πραγµατικότητα; Με βάση τα πρόσφατα
δηλωθέντα εισοδήµατα, το 87% των µισθωτών, το 90% των αυτοαπασχολουµένων, το 99,4% των αγροτών. Είναι αυτά καταστροφή, λαίλαπα, καρατόµηση; Δεν πανηγυρίζουµε, δεν επιχαίρουµε. Γνωρίζουµε απολύτως ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα
έχουµε µία µικρότερη πίτα. Όµως δεν έχετε κανένα δικαίωµα,
εσείς που διαπράξατε επανειληµµένα και διαχρονικά εγκλήµατα
στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και την τελευταία πενταετία
κάνατε έντεκα περικοπές και εκτινάξατε τα ελλείµµατα, να κραυγάζετε.
Προστατεύουµε απολύτως µεικτά εισοδήµατα από συντάξεις,
κύριες και επικουρικές, έως 1.300 ευρώ µεικτά. Αυτό δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι όλες οι συντάξεις θα πάνε σε αυτό
το ποσό, όπως λαθεµένα προβάλλετε, καθώς όπως ήδη έχουµε
αναφέρει, οι κύριες συντάξεις προστατεύονται πλήρως, ενώ για
τις επικουρικές, που λαµβάνει –θυµίζω- το λιγότερο από το 50%
των σηµερινών συνταξιούχων, µειώνονται πράγµατι για ένα ποσοστό συνταξιούχων της τάξεως του 7,5%.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης, καθώς οι δανειστές µετά από πολύ σκληρό αγώνα, δέχτηκαν την αύξηση των
εισφορών, εργοδοτών και εργαζοµένων, συνολικά 1%, για τα
τρία πρώτα χρόνια και 0,5% για τα επόµενα τρία, που ισοφαρίζει
τα 300 εκατοµµύρια ευρώ άµεσων περικοπών που επεδίωκαν.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, και πρέπει να τη ξέρετε.
Επιπλέον, για όλες τις νέες κύριες συντάξεις αν υπάρχει µείωση πάνω από 20%, σε σχέση µε τον υπολογισµό τους µε τα σηµερινά δεδοµένα, τότε θα υπάρχει αναπλήρωση κατά 1/2 το
2016, 1/3 το 2017 και 1/4 το 2018.
Σχετικά µε το περίφηµο θέµα των εισφορών που έχει αναδειχθεί σε µείζον επιχείρηµα, πέρα από τα ειδικά µεταβατικά καθεστώτα αγροτών και νέων επιστηµόνων, που άλλοι συνάδελφοι τα
ανέλυσαν και δεν θέλω να τα αναλύσω εδώ, προσφέρουν σηµαντικές διευκολύνσεις. Το πραγµατικό µεσοσταθµικό ποσοστό εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, µετά το 2022,
και για ελεύθερους επαγγελµατίες µετά το 2021, δηλαδή στην
πλήρη ανάπτυξη του συστήµατος για φορολογητέο εισόδηµα
από 12.000 ευρώ έως 100.000, το πραγµατικό µεσοσταθµικό ποσοστό εισφορών είναι από 27% και κάτω, ενώ σε αυτό προστίθεται ένα ποσοστό 10%, για όσους έχουν επιπλέον εισφορές για
επικουρική και εφάπαξ και εξήγησα πριν γι’ αυτό ότι προφανώς
δεν είναι όλοι.
Καταθέτω και τον σχετικό πίνακα.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιπλέον, µε βάση τις δηλώσεις για το φορολογητέο εισόδηµα
και τα στοιχεία του 2014, 81% των αυτοαπασχολουµένων, 70%
των επαγγελµατοβιοτεχνών και 99,4% των αγροτών δεν θα έχουν
καµµία επιβάρυνση λόγω της σύνδεσης των εισφορών µε το φορολογητέο εισόδηµα και λόγω του ότι δήλωσαν εισόδηµα κάτω
από 12.000 ευρώ.
Για να υπάρχει µία συνολική εικόνα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν µας
και τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, έχουµε σηµαντικές
ελαφρύνσεις για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Για παράδειγµα, σε φορολογητέο εισόδηµα έως 32.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούµενους του σηµερινού ΟΑΕΕ είναι σηµαντική η
ελάφρυνση του φόρου. Παράδειγµα, για φορολογητέο εισόδηµα
25.000 ευρώ η ελάφρυνση είναι 749,51 ευρώ, όπως και για εισοδήµατα από 28.000 έως 43.000 ευρώ των µισθωτών υπάρχουν
σηµαντικές ελαφρύνσεις. Παράδειγµα, για φορολογητέο εισόδηµα 35.000 ευρώ η ελάφρυνση είναι 412,91 ευρώ, ενώ πράγµατι
υπάρχει 5% επιβάρυνση για τα µεγάλα και πολύ µεγάλα εισοδήµατα. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι εκπτώσεις στις εισφορές, που αφορούν τους αυτοαπασχολούµενους
προερχόµενους από το ΕΤΑΑ, µε 50% έως 5% ανάλογα µε την
κλίµακα του εισοδήµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε όλο αυτό το µεγάλο διάστηµα
του ουσιαστικού και δηµόσιου διαλόγου πράγµατι καταγράφονται σφοδρές αντιρρήσεις, παρανοήσεις, παρερµηνείες αλλά και
δίκαιες από µία ορισµένη σκοπιά ενστάσεις, όπως για παράδειγµα στις συντάξεις χηρείας.
Όµως, αυτό που κυρίως συµβαίνει κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο από την πλευρά της πλειοψηφίας των οµιλητών της Αντιπολίτευσης περιλαµβάνει ένα µείγµα αστήρικτων επιχειρηµάτων
και υποθέσεων, τουλάχιστον επιλεκτικής ανάγνωσης αλλά και
άγνοιας σηµαντικών άρθρων του νοµοσχεδίου, πλήθος διαστρεβλώσεων µε παραδείγµατα που σκόπιµα αποκρύπτουν βασικά
στοιχεία, αλλά και µιας προφανούς αλλεργίας από τα κόµµατα της
προηγούµενης διακυβέρνησης -αλλά όχι µόνο- στο δηµόσιο, καθολικό, αναδιανεµητικό σύστηµα µε κοινούς κανόνες για όλους.
Ας επισηµάνω ορισµένα απλά παραδείγµατα εµµονών και επαναλαµβανόµενων φράσεων, που προφανώς πηγάζουν από την
ίδια «µονταζιέρα»: «Εισφορές περιοχών κάτω από 2.000 κατοίκους». Απάντηση για πολλοστή φορά: άρθρο 40 παράγραφος 3.
Εξασφαλίζει τις ίδιες µε τις τρέχουσες δυνατότητες.
Άλλο επιχείρηµα που ακούγεται: «Έντοκες οι διευκολύνσεις
στους νέους επιστήµονες». Απάντηση: άρθρο 39 παράγραφος
2. Το ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% µηνιαίας εισφοράς στα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης, εξοφλείται υπολογιζόµενο επί του µηνιαίου εισοδήµατος, προσαυξηµένου κατά την
ετήσια µεταβολή µισθών. Είναι αυτό έντοκες διευκολύνσεις;
Ακούστηκε επίσης: «Χωρίς πόρους το σύστηµα». Μεγάλη ανακάλυψη, λες και οι προηγούµενοι πόροι καταργούνται!
Αρνούνται συστηµατικά να καταλάβουν το πώς διαµορφώνονται
οι κύριες και οι επικουρικές νέες συντάξεις, κάνοντας απίθανες
ακροβασίες. Τα παραδείγµατα που έχουν ειπωθεί από πλευράς
της Αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν πια δυστυχώς. Μιλάτε µε νούµερα του 2010, ξεχνώντας ότι το 87% των µισθωτών παίρνει έως
1000 ευρώ µισθό. Έχασε 37 δισεκατοµµύρια η µισθωτή εργασία
από το 2010 έως το 2013 και οι αυτοαπασχολούµενοι έχασαν µόνο
από αύξηση της φορολογίας 4 δισεκατοµµύρια.
Ας πάµε στα πιο σύνθετα τώρα προβλήµατα. Ισχυρίζονται ότι
οι περικοπές θα είναι 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι αγαπητοί συνάδελφοι προσθέτουν ανόµοια µεγέθη, λες και το σύστηµα είναι
απολύτως κλειστό, χωρίς κανείς να µπαίνει ή να βγαίνει, και
στους ίδιους ανθρώπους θα επιβάλλονται συνεχώς και νέες περικοπές. Είναι διαφορετικό πράγµα η απόδοση των µέτρων κατ’
έτος µέχρι το 2019, που εσείς προσθέτετε –να το καταλάβετε
επιτέλους!- και διαφορετικό πράγµα ότι συσσωρεύονται περικοπές στον κάθε έναν συνταξιούχο κάθε χρονιά. Είναι σαν να ισχυρίζεστε ότι εσείς δεσµευτήκατε το 2010, για παράδειγµα, για
περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 2,5% του ΑΕΠ και
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αυτό θα έφτανε µετά από δέκα χρόνια στο 25% του ΑΕΠ. Αυτούς
τους λογαριασµούς κάνετε. Όµως, φαίνεται ότι µόνο απλές και
καθαρές πράξεις και λύσεις κατανοείτε, όπως παραδείγµατος
χάριν οριζόντια κοψίµατα των συντάξεων. Μόνο αυτό καταλαβαίνετε.
Ισχυρίζεστε ότι ο λογαριασµός θα ξεπεράσει τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα σας στενοχωρήσω λιγάκι εδώ, αλλά µπορεί να
πέσουµε και κάτω από τα 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, αν η πορεία
των εσόδων είναι καλύτερη στο επόµενο διάστηµα, οπότε δεν θα
χρειαστούν να υλοποιηθούν µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό θα µπορούσε να προκύψει, για παράδειγµα, από την επίτευξη συµφωνίας µε τον ΟΠΑΠ, τη βελτίωση της εισπραξιµότητας
του ΦΠΑ, την πάταξη του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής.
Είναι κρίσιµα ζητήµατα, ανοικτά ζητήµατα.
Αυτή η αναφορά της Αντιπολίτευσης είναι και πάλι εντελώς
άστοχη. Περιλαµβάνει µέτρα που ήδη έχουν παρθεί τον Αύγουστο
του 2015 και όχι µέτρα που χρειάζονται στο µέλλον για το κλείσιµο
της αξιολόγησης σε βάθος τριετίας. Βέβαια οι αναφορές για
µέτρα της τάξης των 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ είναι γενικά εντελώς ανακριβείς, δεν έχουν καµµία σχέση µε τις σχεδιαζόµενες επιλογές.
Το τελευταίο που πραγµατικά µε κάνει να απορώ είναι το εξής:
Τα 3,5 δισεκατοµµύρια µέτρα εσείς τα υιοθετείτε εκ των προτέρων
και τα προσθέτετε; Την επιδίωξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου την υιοθετείτε και την περιλαµβάνετε και την προσθέτετε και
λέτε για πάνω από 12 δισεκατοµµύρια ευρώ; Άκουσα ακόµη και
Πρόεδρο κόµµατος να το ισχυρίζεται αυτό, την κυρία Γεννηµατά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κι επειδή επαναλαµβάνετε το επιχείρηµα
για τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές,
θα ήθελα να θυµίσω ότι αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει ένδειξη ότι
αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στο πρώτο δίµηνο του
2016 και είµαι σε θέση να δώσω ακριβή στοιχεία γι’ αυτό.
Όπως ακόµη γνωρίζετε ότι στη βάση της συµφωνίας του Αυγούστου 7 δισεκατοµµύρια από τον ESM θα κατευθυνθούν στις
ληξιπρόθεσµες οφειλές και µάλιστα µετά την αξιολόγηση και
µέχρι τέλους του 2016 τα 7 δισεκατοµµύρια θα αποπληρωθούν
πλήρως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώνετε τη σκέψη σας, γιατί έχουµε υπερβεί τον χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είκοσι λεπτά µίλησε άλλος συνάδελφος
πριν. Παίρνω και τη δευτερολογία µου. Πρέπει να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνεται έτσι
όµως. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τη δευτερολογία του να πάρει,
κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δώστε του
και τη δευτερολογία του. Το έκανε και ο κ. Παφίλης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν είναι έτσι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί Βουλευτές που θέλουν να µιλήσουν…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αφήστε τον, θέλουµε να τον ακούσουµε...
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πάντως δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί προηγουµένως έχετε
δώσει τον λόγο και σε άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δηλαδή θα πάρουµε το χειρότερο παράδειγµα, για να προσαρµόσουµε εκεί τις
οµιλίες και στο τέλος να µιλήσει το 1/3 των Βουλευτών; Αν είναι
δυνατόν! Δεν παίρνουµε και τη δευτερολογία. Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σωστά. Εντάξει, δεν πειράζει.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να ησυχάσουµε
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λίγο.
Ολοκληρώστε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να µη χάνουµε χρόνο. Θα τελειώσω όσο
πιο γρήγορα µπορώ. Δεν έχω παραπάνω από λίγες λέξεις να πω.
Δεν θα µιλήσω καθόλου για το 2014 και το success story. Μίλησε
αναλυτικά ο κ. Χουλιαράκης και νοµίζω ότι αυτό καλύπτει πολλά
από αυτά που ήθελα να πω.
Όµως, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ήρθαµε να
ανατρέψουµε µία κατάσταση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Για
εσάς είναι αδύνατο να ξεπεράσετε το τραύµα της απώλειας της
κυβερνητικής εξουσίας, έτσι πια το ονοµάζω, φροντίζοντας να
κρατάτε γερά και συστηµατικά τους δεσµούς σας µε άλλες
πραγµατικές και καθοριστικές εξουσίες σε αυτόν τον τόπο.
Επαναλαµβάνετε συνεχώς -και δεν πείθετε- ένα χιλιοειπωµένο
έργο και καταστροφολογία, έναν συνδυασµό κατηγοριών απάτης, ανικανότητας, προδοσίας και πολλά άλλα επίθετα για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε, δυστυχώς για εσάς είµαστε σε άλλη εποχή. Πατρίκιοι
και πληβείοι της κυβερνητικής εξουσίας δεν υπάρχουν πια. Η πολιτική ιστορία άλλαξε σελίδα. Σας είναι απολύτως αδύνατο να
καταλάβετε οι υπερασπιστές του «ναι», το δήθεν ευρωπαϊκό
τόξο, αλλά και η συστηµική Αριστερά, µία προσπάθεια µιας δύναµης, της σύγχρονης ριζοσπαστικής Αριστεράς από κυβερνητική θέση, που µε ειλικρίνεια, εντιµότητα, αγωνία, σε πολύ
δύσκολες συνθήκες επιχειρεί να αλλάξει τα πράγµατα, κάνοντας
υποχωρήσεις, ναι, συµβιβασµούς, ναι, λάθη, ναι, αλλά που επιχειρεί τη χειραφέτηση αυτού του λαού και του τόπου, συµβάλλοντας σε κρίσιµες ρωγµές και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι που
συνταράσσεται από την άνοδο της Ακροδεξιάς.
Καλή δύναµη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μαντά.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Αραµπατζή, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, και µετά θα µιλήσουν ο κ. Γεωργαντάς και ο
Υπουργός κ. Σταθάκης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το σαββατοκύριακο θα µείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας ως το σαββατοκύριακο της
κατάρρευσης της απόλυτης πολιτικής εξαπάτησης, ως το σαββατοκύριακο που τα όνειρα της Αριστεράς, βεβαίως, δεν πήραν
εκδίκηση, αλλά έγιναν οι πιο µαύροι εφιάλτες. Σήµερα ξεφτίσατε
τον όρο «Αριστερά».
Θα µείνει, επίσης, στην πολιτική ιστορία της χώρας ως το σαββατοκύριακο που ένας Υπουργός Οικονοµίας σαν τον κλέφτη
στο σκοτάδι φέρνει τα µεσάνυχτα τροπολογία, για να αρπάξει
και άλλα χρήµατα από τους µη έχοντες, ακόµη και απ’ αυτούς
που µετά βίας κερδίζουν 600 ευρώ.
Άκουσα προχθές έκπληκτη τον Πρωθυπουργό να µιλάει για µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού που είναι µονόδροµος και ότι θα
έπρεπε να κάνετε αυτήν τη µεταρρύθµιση, είτε είχαµε συµφωνία
είτε όχι, γιατί δεν θα µπορούσαµε να δίνουµε µισθούς και συντάξεις ως κράτος. Είδα όλους εσάς να χειροκροτάτε, όχι βεβαίως µε πάθος, αλλά µεταλλαγµένοι, νεοφιλελεύθεροι, νεοαριστεροί πια, βολεµένοι στη γλύκα της εξουσίας.
Ποιος τα λέει αυτά, αλήθεια; Τα λέει χωρίς ντροπή ο άνθρωπος που µόλις πριν από έναν χρόνο υποσχόταν δέκατη τρίτη και
δέκατη τέταρτη σύνταξη και τον χειροκροτάτε εσείς που τον
προηγούµενο Γενάρη είχατε γεµίσει όλη τη χώρα µε αφίσες µε
χαµογελαστούς συνταξιούχους και µε σύνθηµα «ψηφίζουµε ΣΥΡΙΖΑ για συντάξεις και αξιοπρέπεια».
Σήµερα µε θράσος περισσό µετατρέπετε τις επιπλέον συντάξεις που θα δίνατε σε φοροεπιδροµή 12 δισεκατοµµυρίων. Περικόπτετε 2 δισεκατοµµύρια από συντάξεις που υποτίθεται ότι θα
διασφαλίζατε ως την κλασική κόκκινη γραµµή. Η υποτιθέµενη
ασφαλιστική µεταρρύθµιση έρχεται να καλύψει το χάος των ελλειµµάτων που εσείς κάθε µέρα γιγαντώνετε. Εύκολη λύση, βεβαίως, για σας πάντα η τιµωρία, ο αφανισµός, η λεηλασία του
παραγωγικού ιστού της χώρας, καθώς ελεύθεροι επαγγελµατίες,
επιστήµονες, αγρότες, δηλαδή ο κόσµος που ρισκάρει, παλεύει
και εισφέρει στα κρατικά ταµεία, εξαναγκάζεται µε το ασφαλι-
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στικό νοµοσχέδιο-λαιµητόµο, που είναι στην ουσία µια δεύτερη
εφορία, είτε στην ανεργία και στο λουκέτο είτε στην φοροαποφυγή και τη µαύρη οικονοµία. Διαλύετε τον ιδιωτικό τοµέα, συνθλίβετε γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς.
Αναρωτιέµαι ποιος ανόητος νους θεωρεί ότι µε ασφαλιστικές
εισφορές και φορολόγηση που υπερβαίνει το 50% των εσόδων
θα µπορεί να σταθεί η µεσαία τάξη. Τιµωρείτε την εργασία, αποστρέφεστε την προκοπή.
Άντε µε την εργασία και την επιχειρηµατικότητα αντιλαµβάνοµαι ότι έχετε µία γονιδιακή αποστροφή και αλλεργία. Με τα χαµηλά εισοδήµατα πώς µπορείτε εσείς, η δήθεν κοινωνικά ευαίσθητη Αριστερά, να καταργείτε το ΕΚΑΣ, τον πιο κοινωνικό θεσµό
του συνταξιοδοτικού συστήµατος και να φέρνετε φτώχεια σε
350.000 δικαιούχους; Πώς µπορείτε να µειώνετε τα ποσοστά των
αναπηρικών συντάξεων, τις συντάξεις χηρείας στο 50%, να αφαιρείτε το οικογενειακό επίδοµα γάµου από τις νέες συντάξεις;
Εκείνο, βεβαίως, που αποτελεί µνηµείο δηµαγωγίας, θράσους
και πολιτικής εξαπάτησης είναι η µεταχείριση που επιφυλάσσετε
τελικά στους αγρότες. Εσείς που υποσχόσασταν αφορολόγητο
12 χιλιάδες ευρώ, φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και άλλα πολλά ουρανοµήκη ψέµατα, τους στραγγαλίζετε τώρα και µε τη θηλιά της
υπέρµετρης φορολόγησης και µε την εκτίναξη των ασφαλιστικών
τους εισφορών, κύριε Θεωνά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Χωρίς βρισιά δεν κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Θεωνά.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ιστορική µέρα, πράγµατι, για τους
αγρότες, όπως ανερυθρίαστα είπε χθες ο Υπουργός, ο κ. Αποστόλου. Πράγµατι, ιστορική µέρα, κύριε Θεωνά, γιατί το 13% της
δικής µας κακής πολιτικής γίνεται σήµερα µε τη δική σας βούλα
22% έως και 45%.
Ιστορική µέρα, βεβαίως, γιατί το 7% των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται προοδευτικά 20% µέχρι το 2022 και το ποσοστό
ασφάλισης υγείας από 2,5% σε 6,95%.
Ιστορική µέρα πραγµατικά, γιατί ένας αγρότης µε ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα 5 χιλιάδες ευρώ της τρίτης ασφαλιστικής
κατηγορίας, που είναι η δηµοφιλέστερη, σήµερα πληρώνει 954
ευρώ και µε τη δική σας ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα πληρώνει
1.541 ευρώ από το 2019. Παρακαλώ -δεν είναι εδώ, βεβαίως, ο
κ. Αποστόλου- σταµατήστε να παραπλανάτε και να κοροϊδεύετε
άλλο τον αγροτικό κόσµο µε το δήθεν αφορολόγητο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Εσείς τι αφορολόγητο ζητάτε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Αυτό το λεγόµενο αφορολόγητο,
που υποτίθεται ότι τους δίνετε, τους το παίρνετε διπλά και τρίδιπλα µε τις ασφαλιστικές εισφορές και µε τη φορολόγηση των
αγροτικών επιδοτήσεων.
Γιατί είστε εσείς η Κυβέρνηση που φορολόγησε τις αγροτικές
επιδοτήσεις, από τις 12.000 ευρώ και πάνω, µε την τροπολογία
Βαλαβάνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, χρειάζοµαι ένα λεπτό ακόµη για τη διακοπή.
Φορολογείτε τώρα -και µε τροπολογία µάλιστα- στο νοµοσχέδιο σας τις επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα, δηλαδή το 60% των
επιδοτήσεων. Το ερώτηµα είναι -και θα ήθελα να µας απαντήσει
ο κ. Αποστόλου- το εξής: Με το πακέτο των 6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ του δεύτερου πυλώνα, το αναπτυξιακό πακέτο που έχει
σχέδια βελτίωσης, εξισωτικές, µειονεκτικές περιοχές, τι θα γίνει,
κύριε Υπουργέ; Θεωρούνται και αυτά φορολογητέα ύλη ή µήπως
είναι ένα κρυφό χαρτί;
Για να σας ειδοποιήσω, για να µαθαίνετε, πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο δεύτερος πυλώνας δεν φορολογείται. Να µας
πείτε, λοιπόν, αν θα φορολογήσετε και τα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ του δεύτερου πυλώνα.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αρχηγός σας έχει ξεπεράσει
και τον Πινόκιο και τον βαρόνο Μινχάουζεν και τον παραµυθά Άντερσεν σε ψέµατα και πολιτικά παραµύθια!
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Η αυθάδειά σας είναι µεγαλύτερη!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Όµως, επειδή εσείς αυτούς τους χαρακτηρίσατε ως εκφραστές του διεθνούς καπιταλισµού, θα χρη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

σιµοποιήσω τον τίτλο µιας ελληνικής αγαπηµένης ταινίας. Είστε,
λοιπόν, οι «ψευτοθόδωροι» του ελληνικού πολιτικού συστήµατος,
ο ψευτοΣΥΡΙΖΑ και οι ψευτοΑΝΕΛ. Όµως, το παραµύθι σας δεν
πουλάει πια. Ο λαός σάς πήρε χαµπάρι και φεύγει τρέχοντας.
Ακόµη ηχούν στα αυτιά µου οι δηλώσεις Καµµένου ότι τον
Μάιο η χώρα βγαίνει από το µνηµόνιο. Ακόµα περιµένω να εκπληρωθεί η προφητεία του Πρωθυπουργού, ότι η ανάσταση της
οικονοµίας θα έρθει µε την ανάσταση του Χριστού.
Ο Χριστός αναστήθηκε, το Πάσχα πέρασε, όµως η οικονοµία
είναι ακόµα σταυρωµένη, όπως και το πλήθος των Ελλήνων. Είναι
καιρός να καταλάβετε πως µόνο µε έναν τρόπο θα αναστηθεί η
οικονοµία της χώρας: Όσο γρηγορότερα φύγετε, λοιπόν. Η ώρα
αυτή, ευτυχώς, δεν φαίνεται να είναι αργά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Τελικά τι αφορολόγητο είχατε
για τους αγρότες;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να το κάνατε! Να το ξεψηφίζατε εάν
το ψηφίσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι σχόλια, παρακαλώ!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να το ξεψηφίζατε, εάν το ψηφίζαµε.
Μην λέτε ψέµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τι αφορολόγητο είχατε στους
αγρότες;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να δείτε την αιτιολογική έκθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνεται έτσι συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργαντάς για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ψέµατα τα οποία λέγονται από
άγνοια, υπάρχουν ψέµατα τα οποία λέγονται συνειδητά, µε δόλο
και µε σκοπιµότητα και στη συνέχεια υπάρχουν ψεύτες οι οποίοι
χρησιµοποιούν τα ψέµατα κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και
κατ’ επάγγελµα.
Λυπάµαι που πρέπει να πω ότι η παρουσία αυτή της δεύτερης
φοράς ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλε µυαλό σε κάποιους που είπαν πολλά
από τον Γενάρη του 2015, συνεχίζουν τα ψέµατα ακόµα και σήµερα, σε αυτήν την Αίθουσα, σε αυτήν τη συνεδρίαση και πλέον
έχει το δικαίωµα και ο ελληνικός λαός και εγώ να αναφερθώ σε
ψεύτες κατ’ επάγγελµα. Και θα σας πω τι εννοώ.
Τον Ιανουάριο του 2015 ξέρετε πολύ καλά -το ξέρει ο ελληνικός λαός- ότι τάξατε τα πάντα στους πάντες. Ξέρετε, όµως, ποιο
είναι το ιδιαίτερα επιβαρυντικό για εσάς; Είστε η µόνη Κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε διακόπτοντας την πορεία µίας άλλης Κυβέρνησης, λέγοντας στον ελληνικό λαό «εµείς έχουµε τη λύση,
όλα µπορούν να γίνουν διαφορετικά». Αυτό το είπατε, ενώ ήταν
εν γνώσει σας τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, οι υποχρεώσεις της
χώρας και η γενικότερη κατάσταση.
Δεν µπορείτε να επικαλεστείτε αυτό που παλιότερες κυβερνήσεις έλεγαν, ότι παραλάβαµε καµένη γη. Αυτό δεν µπορούσατε
να το πείτε, γιατί ήταν γνωστά τα µεγέθη, ήταν γνωστές οι υποχρεώσεις. Εσείς, όµως, εκµεταλλευόµενοι την αγανάκτηση και
το θυµικό του κόσµου τάξατε τα πάντα στους πάντες και εκλεγήκατε.
Τώρα έρχεστε σήµερα και µιλάτε για την ανάγκη στροφής
στον ρεαλισµό, για την ανάγκη να γίνει βιώσιµο το ασφαλιστικό
σύστηµα, για την ανάγκη να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του
παρελθόντος. Όµως, και πάλι δεν λέτε την αλήθεια, γιατί, ενώ
λέτε ότι όλα αυτά είναι αναγκαίο να συµβούν, φέρνετε σήµερα
µέτρα 3,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε τα δύο αυτά νοµοσχέδια –
το ασφαλιστικό και το φορολογικό.
Συγχρόνως λέτε: «Ελαφρύνουµε στους περισσότερους φορολογούµενους τις υποχρεώσεις. Το 90% του ελληνικού λαού δεν
θα έχει επιβάρυνση ούτε ένα ευρώ». Όλα αυτά συµβαίνουν, ενώ
ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ επιβάρυνση στον ελληνικό λαό. Συνεχίζονται, λοιπόν,
τα ψέµατα και, δυστυχώς, πλέον είναι κατ’ επάγγελµα και κατά
συνήθεια.
Οπότε και η κρίση του ελληνικού λαού, όταν έρθει η ώρα, θα
είναι πολύ σκληρή απέναντί σας. Κι αν σήµερα λέτε αυτό που
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λέτε µέσα στην Ολοµέλεια, στο επόµενο νοµοθέτηµα που δεν θ’
αργήσει να έρθει, είµαι πραγµατικά περίεργος να δω ποια θα
είναι τα επιχειρήµατά σας.
Πολύ λίγος ο χρόνος. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις επί
δύο συγκεκριµένων ζητηµάτων. Το πρώτο έχει να κάνει µε τη φορολόγηση των επιδοτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, να τελειώνουν τα ψέµατα. Υπάρχουν δύο
νοµοθετήµατα. Κανένα άλλο. Ένα νοµοθέτηµα δικό µας του 2013
και ένα νοµοθέτηµα δικό σας του 2015. Το ένα είναι ο ν.
4172/2013 και το άλλο είναι ο ν. 4321/2015. Στο πρώτο, στο οποίο
υπάρχει αιτιολογική έκθεση, λέει αποκλειστικά ποιο είναι το εισόδηµα των αγροτών που φορολογείται. Καµµία κουβέντα δεν
γίνεται για επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Καµµία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταθέστε το.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Το καταθέτω και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, το έχω κι εγώ.
Έσοδα λέει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Λέτε ψέµατα. Δεν υπάρχει. Καλώ
όποιον είναι νοµικός εδώ να έρθει να πει κάτι διαφορετικό απ’
αυτό που λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σου πω εγώ µετά. Θα καταθέσω και την ερώτηση που κάνατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Αυτά τα δύο νοµοθετήµατα τα
έχουµε. Τίποτα άλλο ενδιάµεσα. Όποιος πει οτιδήποτε άλλο, να
φέρει και το τρίτο νοµοθέτηµα. Υπάρχει τρίτο νοµοθέτηµα; Δεν
υπάρχει.
Έρχεστε εσείς και φορολογείτε άνω των 12.000 ευρώ. Το καταθέτω κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό για το 2015, επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Φορολογούνται οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις για πρώτη φορά από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Να τελειώνουµε µ’ αυτά τα παραµύθια, επιτέλους!
Έγινε κάτι άλλο σήµερα µέσα στο Κοινοβούλιο και θέλω να το
πω. Οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων εκδιώχθηκαν από
το εντευκτήριο και αυτήν τη στιγµή κάνουν τις όποιες επαφές
τους σε γραφεία του Κοινοβουλίου. Ξέρουµε πολύ καλά όλοι ότι
υπήρχε η πρακτική και η συνήθεια οι εκπρόσωποι των φορέων
να µπορούν να βρίσκονται στο εντευκτήριο και να συνοµιλούν µε
τους Βουλευτές. Γινόταν πάντα. Δεν το απαγορεύσαµε ποτέ
εµείς. Εσείς το απαγορεύσατε. Εσείς που επιτρέψατε τους αντιεξουσιαστές να µπουν στους χώρους του Κοινοβουλίου, χωρίς
να αντιδράσει κανένας, τώρα τους προέδρους των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας, των προέδρων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, τους βάλατε σε
γραφεία. Αυτό κάνατε σήµερα. Είναι απαράδεκτο που έγινε και
είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο αυτό που έγινε σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς δεν το απαγορεύσαµε ποτέ. Όταν θα έρθει το επόµενο
νοµοθέτηµα, γιατί, δυστυχώς, θα έρθει γρήγορα, όταν θα έρθουν
τα επιπλέον µέτρα, πραγµατικά περιµένω από τους κατ’ επάγγελµα και επαγγελµατίες ψεύτες να δω τι άλλο έχουν να πουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πριν δώσω τον
λόγο στον κύριο Υπουργό, να πληροφορήσω τον κ. Γεωργαντά
ότι, όπως ενηµέρωσε το Σώµα ο Πρόεδρος της Βουλής, στο εντευκτήριο που έγινε συνάντηση άλλης αντιπροσωπείας δηµιουργήθηκαν ζητήµατα τα οποία απάδουν µε την γενική ατµόσφαιρα
και ύφος του Κοινοβουλίου.
Οι αίθουσες του Κοινοβουλίου είναι ανοικτές, τα γραφεία των
Βουλευτών, τα γραφεία των κοµµάτων να γίνουν όσες συναντήσεις θέλουµε. Όµως, αυτά που έγιναν στο εντευκτήριο, που είναι
ένας χώρος συνάθροισης των Βουλευτών για ηρεµία και άλλες
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επαφές, καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούν να συνεχιστούν. Εποµένως, καµµία αστυνόµευση, απολύτως ανοιχτό το Κοινοβούλιο.
Μην επανέρχεστε στο θέµα. Ξέρετε ότι είστε εν αδίκω. Έγιναν
ζητήµατα για τα οποία δεν αισθανόµαστε καθόλου περήφανοι.
Αυτός είναι ο λόγος και τίποτα περισσότερο. Μόνο αυτό.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. Σταθάκης.
Μετά τον κύριο Υπουργό είναι δύο Βουλευτές στον κατάλογο.
Ο κ. Μωραΐτης και ο κ. Μηταφίδης και µετά η κ. Φωτίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το επίµαχο
θέµα του αν µπορεί µία Κυβέρνηση, όπως η σηµερινή, πρώτον,
να έχει σχέδιο, δεύτερον, να ακολουθεί µια συντεταγµένη πορεία
για την σταθεροποίηση της οικονοµίας και την ανάκαµψη της οικονοµίας και, τρίτον, να το κάνει αυτό µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο
και αποτελεσµατικό, αµφισβητείται κατά κράτος από µία καταστροφολογική Αντιπολίτευση, η οποία σε όλους τους τόνους
αναδεικνύει µια οικονοµία στην οποία η παρουσία και µόνο αυτής
της Κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο έχει δηµιουργήσει µια τεράστια καταστροφή.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω, πρώτον, ότι τα µέτρα που έχει πάρει
η Κυβέρνηση, δηλαδή µε το γεγονός ότι έγινε η σηµερινή Κυβέρνηση το 2015, προκάλεσε ζηµιά στην οικονοµία -αν θυµάµαι καλά
την τελευταία αρθρογραφία του κ. Βρούτση- 12 δισεκατοµµύρια.
Αυτή ήταν η ζηµιά που προκαλέσαµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ήταν 12,7 δισεκατοµµύρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Μάλιστα, 12,7 δισεκατοµµύρια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με τα 3,6 δισεκατοµµύρια, όµως!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ήταν 12,7 δισεκατοµµύρια το κόστος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το 2015. Να προσθέσω τα capital
controls, να προσθέσω και την παροιµιώδη ανικανότητα αυτής
της Κυβέρνησης. Δεν το έχετε βάλει στο άρθρο. Η ανικανότητα
έχει οικονοµικό κόστος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με διαβάζετε, κύριε Υπουργέ! Χαίροµαι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Άρα µε αυτά και µε αυτά µαζί, capital controls,
ανικανότητα -που υπολογίζουµε µερικά δισεκατοµµύρια- συν
12,7 δισεκατοµµύρια, αυτό είναι το κόστος της Κυβέρνησης.
Όλοι οι οικονοµολόγοι σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά και όλοι οι
συµπολίτες θα συµφωνήσουµε ότι αν συνέβαιναν όλα αυτά, θα
αποτυπώνονταν κάπου στην πορεία του ΑΕΠ του 2015. Τόσο
απλά. Αν συνέβαιναν όλα αυτά και είχαν οικονοµικό αντίκτυπο,
το ΑΕΠ, πρώτον, θα αποτύπωνε το κόστος των 12 δισεκατοµµυρίων µε µεγάλη συρρίκνωση, δεύτερον, η επιβολή των capital
controls στη θεωρία παράγει 5% έως 6% ύφεση -εάν αυτή είναι
η καταστροφή της οικονοµίας- και επίσης, η ανικανότητα της Κυβέρνησης θα προσέθετε πολλά άλλα. Συνεχίζει η καταστροφολογία και µε πολλά άλλα θέµατα -τα ξέρετε- ότι οι επιχειρήσεις
κλείνουν, διάλυση, ανεργία κ.ο.κ..
Τα αποτελέσµατα, όµως, του 2015 δείχνουν µία άλλη εικόνα.
Δείχνουν ότι η ύφεση ήταν µηδενική -µείον 0,2%- ότι το εξωτερικό
ισοζύγιο πήγε πολύ καλά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, δεν µειώθηκαν,
τρίτον, ότι η βιοµηχανική παραγωγή το δεύτερο εξάµηνο είχε 4,6%
άνοδο, ότι η ανεργία είχε µικρή µείωση -έστω µικρή, αλλά όχι αύξηση- και ότι η εκτέλεση του προϋπολογισµού, η οποία επηρεάζεται άµεσα από την κατάσταση της οικονοµίας, πήγε εξαιρετικά.
Συνεπώς, αν ισχύει το ένα, δεν µπορεί να ισχύουν και τα άλλα.
Τα αποτελέσµατα της οικονοµίας δείχνουν ότι υπάρχει κάτι άλλο
το οποίο δεν συνάδει µε την κριτική της Αντιπολίτευσης. Πρέπει
να διαλέξετε ποιο από τα τρία είναι το πιο σηµαντικό, γιατί αποτύχατε στις προβλέψεις σας. Είναι τα capital controls, είναι τα
πολλά µέτρα που πήραµε, οι «λαιµητόµοι», τα έκτακτα µέτρα
κ.λπ. ή η ανικανότητα της Κυβέρνησης; Μπορείτε να αποσύρετε
ένα από τα τρία.
Σας δίνω το δικαίωµα και σας προτείνω να βγάλετε το «ανικανότητα της Κυβέρνησης», διότι µιλάµε γι’ αυτήν την Κυβέρνηση
τον περασµένο χρόνο, σε µία δύσκολη χρονιά όχι µόνο στην Ελλάδα. Διότι κάνουµε τη συζήτηση εδώ και µερικές µέρες και για
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το 2014 και για το 2015 -και καλώς την κάνουµε- χωρίς να παίρνουµε υπ’ όψιν το αν η διεθνής συγκυρία είναι θετική ή αρνητική.
Σας διαβεβαιώ ότι το 2015 η διεθνής συγκυρία ήταν πιο αρνητική,
µε βάση όλες τις εξελίξεις της παγκόσµιας οικονοµίας, τις επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας και πολλά άλλα θέµατα. Άρα
σε µία δύσκολη διεθνή συγκυρία αυτά ήταν τα αποτελέσµατα.
Επανέρχοµαι, όµως, στο θεµελιακό σηµείο: Έχει σχέδιο η Κυβέρνηση ή, όντως, ισχύουν σε κάποιο ποσοστό, σε κάποιον
βαθµό αυτά τα οποία λέει η Αντιπολίτευση; Αυτό το σχέδιο έχει
συντεταγµένη δοµή, έχει λογική, έχει συνάφεια, είναι αυτό το
οποίο υποσχεθήκαµε στους Έλληνες πολίτες; Αυτό εφαρµόζουµε ή όχι;
Να θυµίσω ότι η συµφωνία την οποία φέραµε και ψήφισε η µεγάλη πλειοψηφία της Βουλής, είχε τρία δεδοµένα σηµεία:
Το ένα σηµείο ήταν ότι απάλλασσε την ελληνική οικονοµία από
δανειακές υποχρεώσεις περίπου 40 δισεκατοµµυρίων για τα επόµενα πέντε-έξι χρόνια. Αυτό µας επέτρεψε να έχουµε χαµηλότερα πλεονάσµατα και να κάνουµε µια ηπιότερη δηµοσιονοµική
προσαρµογή. Αυτή ήταν η µεγάλη σηµασία αυτής της συµφωνίας. Το τρίτο είναι ότι είχε ένα συγκεκριµένο σχέδιο, έναν οδικό
χάρτη, µέσα από τον οποίο η ελληνική οικονοµία θα επέστρεφε
σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Το τελευταίο κοµµάτι αυτού του σχεδίου, το οποίο θέλω να
σας υπενθυµίσω, ήταν πολύ συγκεκριµένο: Εφαρµογή των δύο
ενοτήτων των οποίων τη διαπραγµάτευση ολοκληρώσαµε τον περασµένο Σεπτέµβρη και Οκτώβρη -τα προαπαιτούµενα, δηλαδήανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πρώτη αξιολόγηση και από
εκεί και πέρα, επιστροφή σε έναν θετικό ρυθµό ανάπτυξης µε µία
σειρά από µέτρα τα οποία θα παίρναµε.
Αυτό είναι το σχέδιο. Είναι καινούργιο; Δεν το έχουµε ξανακούσει; Δεν το έχουµε πει σε όλους τους τόνους; Δεν έχουµε καταδείξει –και πριν από τις εκλογές- ότι µε βάση αυτή τη συµφωνία και µία συντεταγµένη στρατηγική, εµείς επιδιώκουµε µ’
αυτόν τον τρόπο τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και την ανάκαµψη εντός του 2016;
Μέχρι τώρα µας λέγατε ότι αυτό δεν γίνεται. Η Κοµισιόν προβλέπει ανάκαµψη το δεύτερο εξάµηνο του 2016. Θα το αποδεχθείτε ή όχι; Και αν δεν το αποδεχθείτε, θα µας πείτε ποιος ισχυρός λόγος σας κάνει να αµφισβητείτε το γεγονός. Τον περασµένο Οκτώβρη που το πρωτοείπαµε, εντάξει, είχατε κάθε δικαίωµα να το αµφισβητήσετε. Τώρα το λέει η Κοµισιόν. Το
δεύτερο εξάµηνο θα έχουµε ανάκαµψη.
Άρα η ιδέα ότι υπάρχει µία συντεταγµένη στρατηγική παραµένει. Μπορείτε να µας κατηγορήσετε για πολλά πράγµατα, για ό,τι
θέλετε, αλλά αυτό υπάρχει. Δεν είναι µία κατάσταση στην οποία
η Κυβέρνηση δεν ακολουθεί µία συντεταγµένη στρατηγική.
Θα σας υπενθυµίσω βασικά σηµεία αυτής της στρατηγικής.
Εµείς έχουµε υποσχεθεί µεγάλες τοµές εντός του πλαισίου της
συµφωνίας και εκτός του πλαισίου της συµφωνίας. Αυτήν τη
στιγµή, η Κυβέρνηση κινείται εντός του πλαισίου της συµφωνίας
και χωρίς αποκλειστικά και µόνο τους περιορισµούς που αυτή
έθετε. Αναφορικά, δηλαδή, µε το γεγονός ότι έπρεπε να περιοριστεί η δαπάνη ή να αυξηθούν οι εισφορές κατά 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ στο ασφαλιστικό ή κατά 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ
στα φορολογικά –αυτή ήταν η δέσµευσή µας- εµείς επιλέξαµε
να προχωρήσουµε σε βαθιές µεταρρυθµίσεις και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό.
Το ασφαλιστικό καθιερώνει ενιαίους, κοινούς κανόνες για όλες
τις κοινωνικές οµάδες, λειτουργεί αναδιανεµητικά και δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην εξισορρόπηση των εισφορών µε δίκαιο
τρόπο. Ο κανόνας που ισχύει για τις µισθωτές τάξεις της χώρας,
το 20% του µισθού τους να πηγαίνει στην ασφάλιση, οφείλει να
αποτελέσει κοινό κανόνα για όλες τις κοινωνικές οµάδες αναλογικά.
Άρα έχουµε µία τοµή, την οποία την προχωράµε, ώστε να
υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλους τόσο στο θέµα των εισφορών
όσο και στο θέµα των απολαβών. Μιλάµε για ένα βιώσιµο σύστηµα µε όλη την οµαλή µετάβαση που αυτή απαιτεί στο εσωτερικό του, προκειµένου να φθάσουµε σε ένα βιώσιµο σύστηµα.
Δεν είναι σχέδιο αυτό; Δεν είναι µία τοµή πάνω στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας;
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Δεύτερον, όσον αφορά το φορολογικό σύστηµα, επιµένουµε
και εξακολουθούµε να επιµένουµε ότι η φορολογική µεταρρύθµιση έχει προοδευτικό πρόσηµο. Αφορά την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα πιο ευκατάστατα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας, προστατεύει απόλυτα τα φτωχότερα στρώµατα
και τα µεσαία στρώµατα, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί –σας το
ανέλυσε ο κ. Χουλιαράκης- έχουν οριακή αύξηση ή οριακή µείωση. Είναι µία προοδευτική µεταρρύθµιση. Έχει πρόσηµο. Δεν
είναι ουδέτερη. Αυτή η φορολογική µεταρρύθµιση –επαναλαµβάνω- που και αυτή έχει µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, είναι µία δεύτερη µεγάλη µεταρρύθµιση.
Το τρίτο θέµα είναι το εξής: Η πρώτη αξιολόγηση είναι ένα επίµαχο θέµα και, φυσικά, έχει πάρει τον χρόνο της ακριβώς επειδή
η Κυβέρνηση προσήλθε σ’ αυτή µ’ αυτές τις θέσεις για το φορολογικό, συγκεκριµένες για το ασφαλιστικό, συγκεκριµένες θέσεις
για τα «κόκκινα» δάνεια.
Υπενθυµίζω ότι στο θέµα των κόκκινων δανείων η συµφωνία
επετεύχθη και είναι αυτή ακριβώς που υποσχεθήκαµε, δηλαδή
προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία όλων των δανειοληπτών µικροεπιχειρηµατιών, βιοτεχνών, εµπόρων, κ.λπ., οι
οποίοι έχουν συνδέσει τα δάνειά τους, καταναλωτικά και άλλα,
µε την πρώτη κατοικία. Είπαµε ότι αυτό επιτεύχθηκε στη συµφωνία. Μόλις έρθει το νοµοσχέδιο, θα δείτε ότι είναι πολύ κοντά σ’
αυτό που επιδιώξαµε και, ταυτόχρονα, δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα για το προστατευτικό θεσµικό
πλαίσιο που ισχύει απ’ αυτά που ψηφίσαµε τον περασµένο Σεπτέµβριο και Οκτώβριο.
Άρα στη συµφωνία και σε αυτό -που είναι µεγάλης σηµασίαςπετύχαµε αυτό το οποίο είχαµε εν πολλοίς επιδιώξει.
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: Η οικονοµία µε την πρώτη
αξιολόγηση φτάνει σε ένα οριακό σηµείο µετά από το οποίο όλοι
προσδοκούν αυτό το οποίο θα είναι µια µεταστροφή της οικονοµίας σε θετικό πρόσηµο. Η µεταστροφή, όµως, αυτή έχει χαρακτηριστικά.
Αυτά αποτυπώνονται, πρώτον, στο σχεδιασµό µε τον οποία
εκτελείται η νέα προγραµµατική ευρωπαϊκή περίοδος, το νέο
ΕΣΠΑ, που επικεντρώνεται σε δραστηριότητες τοµείς και λειτουργίες, οι οποίες εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο της
χώρας.
Δεύτερον, ο νέος αναπτυξιακός νόµος, που έχει ακριβώς τα
ίδια χαρακτηριστικά, προσανατολίζει την χρηµατοδότηση και την
στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων προς επιθυµητές
κατευθύνσεις, οι οποίες επιδιώκουν να αλλάξουν το µοντέλο ανάπτυξης της χώρας.
Τρίτον, εισάγονται για πρώτη φορά µια πληθώρα νέων θεσµών
και νέων µεγάλων µεταρρυθµίσεων που θα έχουν τεράστια επίδραση στην οικονοµία. Προαναγγέλλουµε τη µεγάλη τοµή στις
δηµόσιες συµβάσεις, µία τοµή η οποία θα δηµιουργήσει ένα ενιαίο, καθολικό σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων, το οποίο και θα
εξοικονοµήσει πόρους και θα ανοίξει την αγορά των συµβάσεων
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα δηµιουργήσει νέα δεδοµένα
σε ένα σύστηµα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολύ την ελληνική
κοινωνία.
Το ίδιο ισχύει για τις δηµόσιες παραχωρήσεις και άλλες µεγάλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που επίκεινται και θα φτιάξουν
ένα ισχυρό πλαίσιο γύρω από το οποίο θα γίνει η µεταστροφή
στην οικονοµία, την οποία όλοι επιδιώκουµε.
Αν αυτά είναι τα δεδοµένα, δεν νοµίζω ότι αυτή είναι µία κυβέρνηση η οποία είναι έτοιµη να παραιτηθεί -έχουν παραιτηθεί
την τελευταία εβδοµάδα οι µισοί Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός
υποθέτω!- µία κυβέρνηση η οποία κοιτάζει τις εκλογές την επόµενη εβδοµάδα ή µία κυβέρνηση η οποία, πρώτον, δεν ξέρει τι
θέλει, δεύτερον, αυτό που θέλει δεν µπορεί να το εφαρµόσει,
τρίτον, πρέπει να φύγει πάση θυσία, το κλασσικό σύνθηµα που
ακούµε από την αντιπολίτευση.
Θα µπορούσατε να είσαστε πιο ειλικρινείς. Η βασική σας ευχή
θα έπρεπε να ήταν, «Καλύτερα να µην είχατε έρθει καθόλου».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μωραΐτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Συγκυβέρνησης, τελείωσαν οι σκληρές διαπραγµατεύσεις όπου οργίασε η προπαγάνδα, το ένα ψέµα διαδέχονταν
το άλλο, τα καθησυχαστικά λόγια και οι λεονταρισµοί για τις
«κόκκινες» γραµµές στη διαπραγµάτευση περίσσεψαν. Ήρθαν
τα νοµοσχέδια που συζητάµε σήµερα, τα οποία δικαιολογούν
απόλυτα τον τίτλο που έδωσαν από την πρώτη στιγµή οι εργαζόµενοι για «νόµους – λαιµητόµους».
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θίγει τους πάντες, εργαζόµενους,
αγρότες, άνεργους, συνταξιούχους, νέους και παλιούς, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες, αυτοαπασχολούµενους, γυναίκες.
Με το νοµοσχέδιο που φέρνετε, διαµορφώνετε ένα νέο τοπίο
στην κοινωνική ασφάλιση, όπου η συµµετοχή του κράτους και
της εργοδοσίας περιορίζεται δραστικά. Ανοίγετε τον δρόµο για
να κυριαρχήσουν τα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης, για να µετατραπεί η ασφάλιση σε ατοµική υπόθεση. Το νοµοσχέδιο διαλύει ό,τι είχε αποµείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της
ασφάλισης, δηλαδή ό,τι είχαν αφήσει όρθιο οι προηγούµενοι αντιασφαλιστικοί νόµοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Ξετινάζετε στην κυριολεξία τους εργαζόµενους, εκτοξεύοντας στα
ύψη τις εισφορές στα ασφαλιστικά τους ταµεία παρά τη συνήθη
τακτική της Κυβέρνησης που προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι µε
ενδιάµεσους χρόνους σταδιακής µετάβασης στο νέο σύστηµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κάντε
λίγη ησυχία. Καθίστε στα έδρανα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Οι εργαζόµενοι, τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα δεν πρέπει να ξεγελαστούν µε τέτοιους ελιγµούς.
Πρέπει να δουν καθαρά ότι αργά ή γρήγορα οδηγούνται στον
όλεθρο. Τώρα µε το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο δίνετε την χαριστική βολή στη φτωχοµεσαία αγροτιά. Κάνετε άπιαστο όνειρο
τη δυνατότητα να πάρουν συντάξεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές
που επιβάλετε, είναι απαγορευτικές για τους φτωχούς αγρότες.
Τι κάνετε, κύριοι της Συγκυβέρνησης; Ξεκινάτε αναδροµικά
από πέρσι, 1η Ιουλίου του 2015, τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές και φτάνετε στο τέλος του 2021 σε ποσοστό 20%. Καταργείτε, τέλος, του χρόνου τις ασφαλιστικές κατηγορίες. Οι πιο
φτωχοί, οι πιο εξαθλιωµένοι θα πληρώσουν µε βάση το 70% του
µισθού του άγαµου εργαζόµενου άνω των είκοσι πέντε ετών. Δηλαδή, για τους αγρότες το φορολογητέο ποσό θα είναι 4.922
ευρώ. Σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και το 6,95 για την
υγεία, το 0,25 για την αγροτική εστία.
Δηλαδή τι κάνετε; Σύνολο ασφαλίστρων 27,20%. Δηλαδή, στα
10.000 θα πληρώνουν σχεδόν 3.000 ευρώ ασφάλιση. Ποιος µπορεί να πληρώσει και ποιος µπορεί να ζήσει µε τα υπόλοιπα χρήµατα;
Σήµερα, µε τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, που είναι
περίπου 900 ευρώ, το 50% των αγροτών είναι ανασφάλιστοι και
σε ορεινές, φτωχές περιοχές αυτό το ποσοστό φτάνει στο 60%
στο 70%. Τώρα µε τον τριπλασιασµό που κάνετε σταδιακά στις
εισφορές, κανένας φτωχός αγρότης δεν θα µπορεί να πληρώσει.
Θα µείνουν χωρίς ασφάλιση σήµερα και χωρίς σύνταξη αύριο.
Τα µεγάλα θύµατα θα είναι κυρίως οι γυναίκες αγρότισσες.
Σε αυτά τα βάρβαρα µέτρα για την ασφάλιση, έρχεται να προστεθεί και η φορολεηλασία σε ό,τι έχει αποµείνει από το αγροτικό εισόδηµα.
Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον ψεύτικο καυγά που είδαµε
µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των
επιδοτήσεων. Η αλήθεια είναι ότι ο ένας λούζει τους αγρότες και
ο άλλος τους χτενίζει. Τους τσακίζετε στην κυριολεξία.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε, βέβαια, το αφορολόγητο των
αγροτών. Αυτό είναι αλήθεια. Τι κάνατε, όµως, στην ουσία; Με
το ένα χέρι κάνατε το αφορολόγητο και µε το άλλο χέρι το αρπάζετε. Φορολογείτε τη βασική ενίσχυση, κύριε Παπαδόπουλε,
που διαµαρτύρεστε, που η βασική ενίσχυση είναι το 60%, το 70%
και το 80%, ιδιαίτερα στο Θεσσαλικό Κάµπο όπου πολλά προϊόντα δεν παίρνουν ενίσχυση ή ακόµα και «πράσινη» επιδότηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το βαµβάκι πόσο παίρνει;
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Άσε το βαµβάκι. Τα σιτηρά δεν παίρνουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Α, άσε το βαµβάκι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Εποµένως, τι κάνετε; Πετσοκόβετε
στην κυριολεξία τους αγρότες. Δεν είναι µόνο αυτό. Στη βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής σας, κάνετε λυσσαλέα επίθεση στην
φτωχή αγροτιά από προηγούµενα µέτρα.
Τι κάνατε το περασµένο καλοκαίρι, στις 15 Ιουλίου; Πήγατε
τον ΦΠΑ στα αγροτικά µέσα και εφόδια από το 13% στο 23%.
Έχουµε, επίσης, κατάργηση της επιστροφής φόρου ολοκληρωτικά από 1η Οκτώβρη του 2016. Εδώ φαίνεται όλο το µεγαλείο
του ταξικού χαρακτήρα της πολιτικής σας. Δηλαδή, κόβετε την
επιστροφή φόρου στους αγρότες, ενώ συντηρείτε και δίνετε επιδότηση στους εφοπλιστές. Παραµένει ο ΕΝΦΙΑ στο σπίτι, στο
χωράφι, στο µαντρί, στην αποθήκη, τα χαράτσια στον ΕΛΓΑ, τα
χαράτσια στις γεωτρήσεις, τα ραντιστικά κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω.
Η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν στην αγροτιά. Το απέδειξαν οι µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις από την Κρήτη έως τον
Έβρο, που έστησαν τα µπλόκα στην αγροτική πολιτική σας.
Επίσης χθες ήταν απέξω, εδώ στο Σύνταγµα, µαζί µε τους εργαζόµενους, µε τους άνεργους, τους απασχολούµενους.
Κάνετε βέβαια ό,τι µπορείτε να σταµατήσετε αυτούς τους
αγώνες. Συντηρείτε τα αγροτοδικεία, ποινικοποιώντας τους αγώνες. Σπέρνετε ανέµους, θα θερίσετε θύελλες. Εµείς λέµε καθαρά
ότι οι φτωχοµεσαίοι αγρότες έχουν πείρα. Βλέπουν ότι δεν είναι
µονόδροµος η πολιτική που τους συνθλίβει για το κέρδος των
µονοπωλίων. Μονόδροµος γι’ αυτούς, για την επιβίωσή τους, για
τις οικογένειές τους, είναι η συγκρότηση της πλατιάς λαϊκής συµµαχίας µε στόχο τη ρήξη, την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μηταφίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω, αγαπητέ συνάδελφε -αν µου επιτρέψεις τον ενικό- ότι ούτε
τα αγροτοδικεία, ούτε τα µαθητοδικεία, ούτε οι «υπερήφανοι
απεργοσπάστες» έχουν καµµία σχέση µε τις δικές µας παραδόσεις. Επειδή είµαστε κάτω από συνθήκες οικονοµικού καταναγκασµού, δεν σκοπεύουµε να πουλήσουµε την ψυχή µας και τις
παραδόσεις της εργατικής τάξης µέρα που ξηµερώνει αύριο.
Πριν, όµως, µιλήσω γι’ αυτό, διότι γι’ αυτόν το σκοπό ανέβηκα
στο Βήµα, θέλω, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να αναφέρω ότι εκπροσωπώντας τη Βουλή, βρέθηκα πριν λίγη ώρα στο Εβραϊκό Νεκροταφείο, όπου οι ελάχιστοι επιζώντες και οι οικογένειές τους
τιµούσαν τη µνήµη των νεκρών τους, των νεκρών γυναικών, κοριτσιών και παιδιών. Διότι αυτό το απόλυτο έγκληµα κατά της ανθρωπότητας δεν γνώριζε ούτε φύλο ούτε ηλικία. Για τους
Ναζίδες, που έχουµε και µες στη Βουλή εδώ µιµητές τους, όλοι
αυτοί ήταν υπάνθρωποι.
Θέλω, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να σας πω, επειδή άκουσα ότι
θα επαναφέρετε το άρθρο 50 για την «αλληλέγγυα ευθύνη», πως
πιστεύω ότι ήταν µια µεγάλη τοµή αυτό το άρθρο. Το οφείλω
αυτό στους εργαζόµενους, που αυτήν τη στιγµή, όπως ξέρετε,
χειµάζονται, γιατί είτε µε δόλιο τρόπο, είτε από τη ρεµούλα πολλοί εργοδότες έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις τους σε πτώχευση ή σε συγχώνευση σε εταιρικά σχήµατα πίσω από τα οποία
κρύβονται, αφήνοντας σκόπιµα ανεκπλήρωτες τις υποχρεώσεις
προς τους εργαζόµενους. Ελπίζω κατά την αναµόρφωση αυτού
του άρθρου που θα φέρετε την επόµενη περίοδο, να παρασχεθεί
αποτελεσµατική προστασία στους χιλιάδες εργαζόµενους που
πλήττονται από τις συνέπειες των πτωχεύσεων ή των συγχωνεύσεων νοµικών προσώπων.
Όπως ξέρετε, σαράντα τον αριθµό Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαµε φέρει µια βελτίωση αυτού του άρθρου, ώστε να µην υπάρξει η δυνατότητα να παραγραφούν οι δίκαιες απαιτήσεις των
εργαζόµενων απέναντι σε αυτούς τους εργοδότες. Και ξέρετε
για ποιους λέω. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγµα ο «ΑΓ-
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ΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» στη Θεσσαλονίκη.
Τέλος, στον ελάχιστο χρόνο που έχω -ήδη έκανα την αναφοράθέλω να πω ότι αύριο ξηµερώνει µια µεγάλη µέρα για την ανθρωπότητα. Είναι η επέτειος της αντιφασιστικής νίκης των λαών.
Είναι η µέρα που ο σοβιετικός στρατός κατέλαβε το Βερολίνο
και οι συµµαχικές δυνάµεις υποχρέωσαν τη χιτλερική Γερµανία
σε άνευ όρων παράδοση. Παραµένει, όµως, το ζήτηµα -και οφείλω να το πω και ως Πρόεδρος της Διακοµµατικής, Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής- απόδοσης της δικαιοσύνης σε αυτήν
τη χώρα, και όχι µόνο. Ο Μουσολίνι έλεγε: «Μας πήραν ακόµη
και τα κορδόνια των παπουτσιών µας».
Παραµένει, λοιπόν, το ζήτηµα απόδοσης της δικαιοσύνης στα
θύµατα, αλλά και της επιστροφής του κατοχικού δανείου και των
πολιτιστικών θησαυρών που λεηλάτησαν οι κατοχικές δυνάµεις.
Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το σύνθηµα µε το οποίο έκλεισε
την οµιλία του σε αυτήν την εκδήλωση που ήµουν πριν λίγο, ένα
µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Διεκδίκησης των Γερµανικών
Οφειλών, ο κ. Μάριος Σούσης, το οποίο νοµίζω ότι τα συνοψίζει
όλα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το έµβληµα της διακοµµατικής
επιτροπής: «Δεν ξεχνάµε. Δεν συγχωρούµε. Ζητούµε αποκατάσταση υλική και ηθική των θυµάτων».
Θέλω να κλείσω µε δυο γεγονότα που σηµάδεψαν και τη γενέθλια πόλη µας. Σαν αύριο, όπως ξέρετε, πριν ογδόντα χρόνια
είχαµε την αιµατοβαµµένη εργατική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη.
Οι µισοί από τους δολοφονηµένους ήταν πρωτοπόροι εργάτες
εβραϊκής καταγωγής. Καθόλου τυχαία.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι σαν αύριο στο κολαστήριο της
ΚΥΠ, που σήµερα είναι εγκατεστηµένο το Πολεµικό Μουσείο και
που αυτή η Κυβέρνηση, ικανοποιώντας ένα αίτηµα των αγωνιστών της αντιδικτατορικής αντίστασης, παραχώρησε χώρο µνήµης, µετά από φοβερά βασανιστήρια, δολοφονήθηκε ένας
συνάδελφός µας από τα στελέχη της αντιδικτατορικής αντίστασης, από τα στελέχη του εργατικού κινήµατος ο Βουλευτής Γεώργιος Τσαρουχάς. Πιστεύω ότι όταν αυτή η Αίθουσα θα είναι
γεµάτη, θα πρέπει να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη
του.
Μία φράση θα πω µόνο και θα κλείσω. Η φράση δεν είναι δική
µου. Το ερέθισµα µου το έδωσε ο συνάδελφος ο Σπύρος o Δανέλλης, όταν θύµισε τη φράση του Μαχάτµα Γκάντι:«Γίνε εσύ η
αλλαγή που επιθυµείς να δεις στον κόσµο».
Εγώ θέλω να το συµπληρώσω -Μάης που είναι- µε κάτι άλλο
που ανήκει σε αυτό που λέµε ιστορικό κεκτηµένο της ανθρωπότητας και όχι µόνο της Αριστεράς. Το έχω πάρει από τον Χέγκελ:
«Οι άνθρωποι δεν πρέπει απλώς να ζητούν σεβασµό της ποδοπατηµένης αξιοπρέπειας και των δικαιωµάτων τους, αλλά να τα
παίρνουν µόνοι τους και να τα κάνουν δικά τους».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Συζητάµε, λοιπόν, και ψηφίζουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που
είναι γνωστό εδώ και έξι τουλάχιστον µήνες στον ελληνικό λαό
και στους δανειστές. Δηµιούργησε µεγάλες αντιρρήσεις στους
δανειστές, προκάλεσε µεγάλη καθυστέρηση στις διαπραγµατεύσεις και στο κλείσιµο της αξιολόγησης. Αυτή είναι η αλήθεια.
Προκάλεσε, όµως, για πρώτη φορά και έναν πολύµηνο και επίπονο διάλογο Κυβέρνησης και φορέων µέσα σε ένα τοπίο που
διαµόρφωναν οι συνεχείς και σηµαντικές κινητοποιήσεις του
λαού µας.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που παραποιήθηκε και διαστρεβλώθηκε
συνειδητά από τα ΜΜΕ όσο κανένα άλλο.
Κάθε µέρα, επί έξι µήνες οι χαµηλοσυνταξιούχοι, που στηρίζουν το 50% των ελληνικών οικογενειών, άκουγαν ότι κόβονται
οι συντάξεις τους. Στόχος ήταν και είναι να τροµοκρατηθούν τα
λαϊκά στρώµατα, η µεγάλη δεξαµενή της φτώχειας -που εσείς
δηµιουργήσατε επί πέντε χρόνια- και να πειστούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είπε ψέµατα, τους πρόδωσε και σας µοιάζει. Ποτέ άλλοτε δεν
στήθηκε ένα τόσο µεγάλο δηµόσιο ψέµα µε τόση οµοφωνία, συ-
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νοχή και διάρκεια.
Όµως, σήµερα, «Κυριακή κοντή γιορτή» και οι παραλογισµοί
τελειώνουν. Εάν θέλαµε να κόψουµε τις συντάξεις, χρειαζόµασταν έξι µήνες για να το κάνουµε; Δεν µπορούσαµε να ακολουθήσουµε την πεπατηµένη, γρήγορη, fast track οδό που είχατε
διδάξει έντεκα φορές; Κάνατε οριζόντιες περικοπές έντεκα
φορές, για να φθάσει ο µέσος όρος των συντάξεων από 1.200
ευρώ σε 800 ευρώ, µε πλήρη σιωπή, συνενοχή µε τα ΜΜΕ, χωρίς
διαρροές, µε εξαιρετική ταχύτητα, µε νοµοσχέδια έτοιµα από το
εξωτερικό και τόσο κακοµεταφρασµένα που δεν έβγαζες νόηµα.
Οι δανειστές, όµως, έβγαζαν νόηµα. Τα είχαν γράψει. Και ήταν
ικανοποιηµένοι.
Αυτό το µάθηµα πράγµατι δεν το µάθαµε. Είµαστε ανίκανοι σε
αυτό. Όπως είµαστε ανίκανοι να εκτελέσουµε τα συµβόλαια της
διαπλοκής στην ενηµέρωση, ανίκανοι για απολύσεις και µειώσεις
µισθών, ανίκανοι να παραδώσουµε τα πανεπιστήµια και τα νοσοκοµεία στους αετονύχηδες, ανίκανοι να διατηρήσουµε το σύστηµα των πελατειακών σχέσεων στο δηµόσιο και την τοπική
αυτοδιοίκηση και να έχουµε τις στρατιές των µετακλητών που είχατε.
Ας µιλήσουµε µε νούµερα. Εµείς µε το σηµερινό νόµο έχουµε
εξασφαλίσει ότι δεν θίγονται οι σηµερινές και µελλοντικές συντάξεις του 87% των µισθωτών ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, του
90% των αυτοαπασχολούµενων, του 99,4% των αγροτών. Για τι
ακριβώς µιλάτε εσείς;
Τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρουσιάσει στο Eurogroup µε τα πιο αδιάσειστα στοιχεία αυτό που και οι ίδιοι οι δανειστές, ο ένας µετά τον άλλον, οµολογούν. Η χώρα τήρησε τις
δεσµεύσεις της. Η αξιολόγηση λαµβάνει τέλος και πρέπει να
µπούµε στη διαπραγµάτευση του χρέους, του χρέους που επί
πέντε χρόνια θέλατε πιστοποιητικά βιωσιµότητας. Αυτά ζητάγατε. Αυτοί ήσασταν.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σας θυµίσω ποιες ήταν οι δεσµεύσεις
της χώρας, τις οποίες ψήφισε η Βουλή το καλοκαίρι, δηλαδή ο
ΣΥΡΙΖΑ και τα τρία κόµµατα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δηµοκρατία, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Ποτάµι.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται ένα µείζον θέµα πολιτικής αξιοπιστίας και
φερεγγυότητας.
Ψηφίσατε, λοιπόν, το καλοκαίρι έναν νόµο µε ονοµατεπώνυµο,
τον ν.4316, έναν νόµο που δεν ονοµαζόταν «σωτηρία της χώρας».
Είχε άρθρα. Το ψηφίσατε και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Είχε δεκατρία άρθρα τα οποία περιείχαν επώδυνα µέτρα. Αυτά
ψηφίσατε ένα-ένα. Και θα πω επτά απ’ αυτά.
Ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα ταµείο. Το ψηφίσατε. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ως τον Δεκέµβρη του 2019. Το ψηφίσατε. Συνέχιση της είσπραξης του ΕΝΦΙΑ. Το ψηφίσατε.
Φορολόγηση 20% για το 2016 και 26% για το 2017. Άµεση φορολόγηση ενοικίων -το ψηφίσατε- και αύξηση. αναµόρφωση εισφοράς αλληλεγγύης. Το ψηφίσατε. Μείωση της ασφαλιστικής
δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ.
Σήµερα τα ίδια αυτά άρθρα τα καταψηφίζετε. Ποιος είναι, λοιπόν, αφερέγγυος και αναξιόπιστος µέσα σε αυτήν την Αίθουσα;
Ποιος έβαλε την προβιά του προβάτου και περιφέρεται ανερυθρίαστα; Ποιος πετάει την αξιοπρέπεια της χώρας στα σκουπίδια; Εσάς θα εµπιστευτεί ο λαός;
Η καθ’ υπερβολή ένταση µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, οι απερίγραπτες ύβρεις, η οµαδική απώλεια µνήµης αποκαλύπτει έναν
και µόνο φόβο: τον φόβο ότι αξιολόγηση θα κλείσει θετικά υπέρ
της χώρας και θα γυρίσουµε σελίδα. Γιατί όλη σας η στρατηγική
επενδύει στην προσδοκία της αποτυχίας. Γι’ αυτό και αποφεύγετε επιµελώς να καταδικάσετε τις παράλογες απαιτήσεις του
ΔΝΤ. Μήπως ενδόµυχα εύχεστε το ετεροχρονισµένο «κράτα ΔΝΤ
γιατί καήκαµε»;
Διότι κάπως έτσι φαντάζεστε ότι ανοίγει ο δρόµος για την επάνοδο στις καρέκλες της εξουσίας, τις οποίες συνηθίσατε σαράντα χρόνια και είναι οδυνηρό να τις αποχωριστείτε.
Με αυτήν την προσδοκία οµογενοποιείται το ανοµοιογενές και
σπαρασσόµενο εσωκοµµατικό σας τοπίο. Εκεί βρίσκεται η διαφορά µας. Δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, να
έχει η διαπραγµάτευση τέλος επωφελές για την Ελλάδα, γιατί
όλη η στρατηγική σας επενδύεται στην προσδοκία της αποτυ-
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χίας. Γι’ αυτόν τον λόγο ταυτίζεστε µε τις πιο οπισθοδροµικές
πολιτικές δυνάµεις µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΔΝΤ.
Αυτή η στάση σας, βέβαια, δεν είναι καινούργια. Την ίδια επιδείξατε και την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου του 2015, την ίδια
και στις τελευταίες εκλογές ίσα µε σήµερα. Τότε επιφανή σας
στελέχη καλούσαν τους πολίτες να αποσύρουν τις καταθέσεις
τους από τις τράπεζες, σηµερινοί πρόεδροι κοµµάτων, σε συνέντευξη σε γερµανική εφηµερίδα, καλούσαν τους δανειστές να µην
υποχωρήσουν και παράλληλα καλούσαν την κυβέρνηση να υπογράψει ό,τι της παρουσίαζαν, όπως έκαναν και οι ίδιοι επί πέντε
χρόνια.
Η αγωνία σας µήπως η χώρα µας βγει κερδισµένη µέσα σε
αυτό το δυσµενές περιβάλλον και τους περιορισµούς που επιβάλει, πηγάζει από το γεγονός ότι όλες σας οι προβλέψεις αποδείχτηκαν ευσεβείς, πλην, όµως, µάταιοι πόθοι. Είχατε προβλέψει
δηµοσιονοµική αποτυχία µε υψηλό πρωτογενές έλλειµµα. Διαψευστήκατε. Είχατε προβλέψει βαθιά ύφεση. Διαψευστήκατε. Είχατε προβλέψει κυβερνητική κρίση. Ακόµα την περιµένετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό ή πιο σωστά το
συνταξιοδοτικό που συζητάµε σήµερα, είναι ο ένας πυλώνας του
συστήµατος κοινωνικής προστασίας, του συστήµατος, δηλαδή,
µε το οποίο η κοινωνία µας προσπαθεί να φροντίσει ώστε οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα να έχουν στήριξη στις δύσκολες
καµπές της ζωής τους, στα γεράµατα, στην αρρώστια, στην
ανεργία, στην αναπηρία.
Αυτό το σύστηµα στην Ελλάδα οικοδοµήθηκε χωρίς σχέδιο,
αναξιοκρατικά, πελατειακά, είναι ένα σπάταλο, άδικο, αναποτελεσµατικό σύστηµα. Τι κάνατε τα πέντε τελευταία χρόνια της κρίσης; Τίποτα! Απολύτως τίποτα! Το µόνο που µπορέσατε να
σκεφτείτε ήταν περικοπές, χωρίς, ωστόσο, να βελτιώσετε τη βιωσιµότητά του.
Ο λόγος είναι σαφής. Φάνηκε στην περίφηµη έκθεση Σπράου,
στο σχέδιο Γιαννίτση, που κάθε τόσο εκθειάζετε και στην οµιλία
του κ. Μητσοτάκη στην προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη
Βουλή. Θέλετε ιδιώτες στο ασφαλιστικό σύστηµα. Θέλετε, δηλαδή, το σύστηµα που υπάρχει στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, που οδήγησε σε απώλεια συντάξεων και που τώρα στη Γερµανία όλο το
κοµµατικό σύστηµα συζητά πώς θα το ξεφορτωθεί.
Κρύβετε το γεγονός ότι θέλετε ιδιωτική ασφάλιση και ρήτρα
µηδενικού ελλείµµατος. Τι σηµαίνει αυτό δηλαδή; Σηµαίνει ότι
εάν τα ταµεία δεν µαζεύουν τα απαιτούµενα χρήµατα, το κράτος
δεν συµπληρώνει. Να το εξηγήσουµε σε νούµερα. Πόσο είναι σήµερα η συνταξιοδοτική δαπάνη; Είναι 30 δισεκατοµµύρια; Πόσο
συµπληρώνει το κράτος; Συµπληρώνει 17,6 δισεκατοµµύρια;
Αυτό, δηλαδή, θα κόβατε και λέτε όλα αυτά τα υπερφίαλα πράγµατα τόσο καιρό.
Είναι αυτό που ψηφίζουµε εµείς εδώ σήµερα ένα καλό σύστηµα; Στις κρατούσες συνθήκες που εσείς δηµιουργήσατε επί
πέντε χρόνια και φέρετε πλήρη ευθύνη γι’ αυτές είναι ένα σύστηµα µε ταξική µεροληψία, υπέρ αδυνάτων, δίκαιο, µε ενιαίους
κανόνες, που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και δεν έχει «παραθυράκια».
Κύριοι συνάδελφοι, αυτός που ψηφίζουµε σήµερα είναι ο πρώτος πυλώνας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. Ο άλλος
είναι το σύστηµα υγείας και ο τρίτος είναι το σύστηµα κοινωνικής
πρόνοιας, αυτό για το οποίο έχω την ευθύνη.
Είναι βαριά η ευθύνη που έχω, γιατί ξέρετε πού φέρατε την
πρόνοια εσείς στις αρχές του 2015, που εµείς παραλάβαµε; Στον
πάτο της Ευρώπης. Οι δαπάνες συνολικά ήταν στο 2,2% του
ΑΕΠ, στον πάτο της Ευρώπης των είκοσι οκτώ που έχουν µέσο
όρο 4,1% του ΑΕΠ. Ξέρετε τι περιλαµβάνει αυτό; Περιλαµβάνει
οικογενειακά επιδόµατα. Είµαστε τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη
σ’ αυτό. Αυτό µας παραδώσατε. Προς τι τα κροκοδείλια δάκρυα
σήµερα;
Περιλαµβάνει επιδόµατα ΑΜΕΑ, ατόµων µε αναπηρία. Φθάνουν πάλι τα δάκρυα σήµερα για τα άτοµα µε αναπηρία. Εσείς
τους φθάσατε εκεί. Όλα τα επιδόµατα φοροαπαλλαγών. Τι κάναµε, µόλις ήρθαµε; Με απόλυτη διαφάνεια, µε κοινά εισοδηµατικά κριτήρια σε όλη τη χώρα δώσαµε 270 εκατοµµύρια σε
τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες για ένα χρόνο, κάρτα, ενοίκιο,
ρεύµα.
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Πείτε µας ευθέως, βγάλτε τα, ανακοινώστε τα, µε ποιες διαδικασίες και σε ποιους ακριβώς δώσατε τα 500 εκατοµµύρια του
πρωτογενούς πλεονάσµατος που δώσατε. Σε ποιους ακριβώς
δώσατε; Γιατί εµείς ξέρουµε πλέον σήµερα ότι τα δώσατε καθαρά πελατειακά σε συγκεκριµένες οµάδες. Γι’ αυτό σήµερα δεν
τις θυµάται κανείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σε ποιες;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας): Όχι πάντως µε
εισοδηµατικά κριτήρια και εσείς ξέρετε ακριβώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Μην είστε τόσο εχέµυθη!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας): Θα αλλάξουµε
όλο το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας µε ενιαίο σύστηµα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα βάλει τέλος στην πολυνοµία και στην
κακονοµία.
Αυτό το ενιαίο σύστηµα θα έχει τρία επίπεδα. Το πρωτοβάθµιο,
όπου εκεί θα υπάρχουν ανοιχτές δοµές προστασίας, επιδόµατα
και προγράµµατα. Ενιαία ηλεκτρονικά συστήµατα µητρώου ωφελούµενων, φορέων, προγραµµάτων, τα οποία θα υπάρχουν στα
κέντρα κοινότητας. Γι’ αυτό δεν τα ψηφίσατε, γιατί αυτό που θέλετε δεν είναι να πηγαίνει ο ωφελούµενος στο κέντρο κοινότητος
και να έχει όλη τη γκάµα αυτών που µπορεί να πάρει, αλλά να
κάνετε µονίµως τους πολιτικούς µεσάζοντες. Αυτό επιθυµούσατε. Αυτό σας τελείωσε! Σας τελείωσε µε τα κέντρα κοινότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου, ολοκληρώνετε, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας): Τελειώνω µε
δύο λέξεις.
Στο δευτεροβάθµιο επίπεδο τέρµα τα ιδρύµατα µε τις τεράστιες περιουσίες, µε εξήντα ρακένδυτους γέρους που δεν τους
τρέφετε, µε τεράστιες περιουσίες και τριάντα µήνες να είναι
απλήρωτοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σ’ αυτό. Τελειώνει εδώ
και αυτό.
Το τριτοβάθµιο επίπεδο –και εδώ τελειώνω- είναι η αποϊδρυµατοποίηση. Τι κάνατε γι’ αυτό; Απολύτως τίποτα. Είµαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στην αποϊδρυµατοποίηση.
Θα αλλάξουµε τους χρόνους της αναµονής στην υιοθεσία,
τους χρόνους παραµονής στα ιδρύµατα. Θα εντάξουµε στην κοινωνία και στην εργασία όλους όσους µπορούν, ΑΜΕΑ, άτοµα µε
νοητική υστέρηση, ηλικιωµένους.
Κύριοι συνάδελφοι, τέρµα οι ελπίδες επανόδου στην εξουσία,
να το ξέρετε. Ξεκίνησε µια µεγάλη ιστορία. Παρά τις µεγάλες δεσµεύσεις και τις δυσκολίες, τα πράγµατα θα αλλάξουν. Να είστε
σίγουροι για αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο σηµείο αυτό,
πριν συνεχίσουµε, επιτρέψτε µου να δούµε πώς θα διαχειριστούµε τον χρόνο έως τις 18.00’. Ενηµερώνω το Σώµα ότι από
τις 18.00’ και µετά, θα αρχίσουν να προσέρχονται οι Πρόεδροι
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Ήδη έχουν δηλώσει τον χρόνο
που θέλουν να έρθουν για να παρέµβουν. Άρα, από τις 18.00’ και
µετά ας θεωρήσουν οι κύριοι Βουλευτές ότι ενδεχοµένως δεν θα
υπάρχει δυνατότητα σε κανέναν άλλο Βουλευτή να µιλήσει.
Ήδη έως τώρα έχουν έρθει αιτήµατα από Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους, όπου έχουν µπει σε µια σειρά, για δευτερολογία.
Συγκεκριµένα, θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Λοβέρδο, µετά θα παρεµβληθούν δύο οµιλητές-Βουλευτές, ο κ. Γιαννακίδης και ο κ.
Μπασιάκος και µετά ακολουθεί ο κ. Δανέλλης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος από το Ποτάµι και ο κ. Βρούτσης.
Παράλληλα, λόγω του ότι αποφασίστηκε το ενιαίο της συζήτησης, υπήρχαν και αιτήµατα από τους εισηγητές-ειδικούς αγορητές όλων των κοµµάτων για να έχουν µια παρέµβαση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν υπάρχουν αιτήµατα, κύριε
Πρόεδρε, υπάρχει ο Κανονισµός. Ό,τι λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθίστε κάτω, σας
έδωσα τον λόγο; Εγώ προσπαθώ να διευκολύνω µια…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ό,τι λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι λέει ο Κανονισµός, για πείτε µου, αφού αποφασίσαµε το ενιαίο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ποιο ενιαίο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ρωτήστε όσους
συµµετείχαν στη Διάσκεψη των Προέδρων και το τι συζητήθηκε
χθες όταν ήσασταν παρών στην έναρξη του νοµοσχεδίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ θα µιλήσω όσο λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Χάνουµε χρόνο.
Εγώ θέλω να προσπαθήσω –και ζητώ και τη δική σας συµβολή,
τη βοήθεια, αν θέλετε- να οργανώσουµε έτσι την κουβέντα σε
όσο χρόνο µας µένει. Στην ουσία σας είπα έως τις 18.00’.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ δεν ξαναµιλάω, αλλά θα µιλήσω όσο λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να αξιοποιηθεί
αυτός ο χρόνος και από τους εισηγητές-ειδικούς αγορητές των
κοµµάτων για να έχουν την παρέµβασή τους. Αυτό προσπαθώ να
κάνω, το οποίο θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, να έχει οργανωθεί
από το πρωί, αν θέλετε να συνεννοηθούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι δική µας ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάτε, η ώρα είναι
16.35’. έως τις 18.00’ σας είπα. Μέσα σε εξήντα λεπτά και είκοσι
πέντε, ογδόντα πέντε λεπτά, θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η κουβέντα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μην κοιτάτε εµένα. Δεν είναι δική
µου ευθύνη αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν θέλετε να σας
κοιτάω; Έ, κάποιον κοιτάω, όλους τους κοιτάω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Λοβέρδος έχει
τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
Μετά θα ακολουθήσουν ο κ. Γιαννακίδης, ο κ. Μπασιάκος, ο κ.
Δανέλλης, ο κ. Βρούτσης και θα συνεχίσουµε µε όποιους εισηγητές-ειδικούς αγορητές θελήσουν να µιλήσουν.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε προσπαθήσει
–και σε ένα µεγάλο βαθµό το έχουµε επιτύχει ως Κοινοβουλευτική Οµάδα- να εξαιρούµε από τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις µας τον Πρόεδρο της Βουλής και το Προεδρείο για
πολύ σοβαρούς και συγκεκριµένους κοινοβουλευτικούς λόγους.
Του ζητούµε µε κάποια ευκαιρία που θα βρει να ανασκευάσει
αυτά που είπε στην κ. Χριστοφιλοπούλου για εµάς.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου διαµαρτυρήθηκε, µεταφέροντας διαµαρτυρία του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, για
την αστυνόµευση της συζήτησης και των ζυµώσεων Βουλευτών
µε τους επιστηµονικούς φορείς του τόπου και της απήντησε ο
κύριος Πρόεδρος της Βουλής, λέγων ότι είµαστε πίσω από προπηλακισµούς ή είµαστε πίσω από διαγραφές ή συµφωνούµε µε
διαγραφές από συλλογικούς φορείς.
Πρώτον, δεν είµαστε σαν το ΣΥΡΙΖΑ –εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια- δεύτερον, διαφωνούµε µε οποιονδήποτε προπηλακισµό
εναντίον Βουλευτή για τη στάση του στην Αίθουσα αυτή και για
διοικητικά µέτρα. Και επαναλαµβάνω, διαµαρτυρόµαστε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα έντονα απέναντι στον Πρόεδρο της Βουλής
και του ζητούµε –επαναλαµβάνω- να ανασκευάσει.
Κύριε Υπουργέ της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης,
τρία θέµατα. Το πρώτο θέµα σχετίζεται µε την τροπολογία µας
για την αυτονοµία του ΟΓΑ. Θέλουµε µια συγκεκριµένη τοποθέτηση επ’ αυτού.
Το δεύτερο θέµα έχει να κάνει µε την παρέµβασή σας σε τροποποιήσεις που δώσατε µεταβατικές περιόδους. Γιατί για τους
υπόλοιπους ξαφνικός θάνατος; Γιατί αφού µπαίνετε στη λογική
της µετάβασης; Δεν την είχατε ακολουθήσει το καλοκαίρι του
’15. Εκεί κάνατε ξαφνικό θάνατο για τα 67. Τώρα εδώ, φαίνεται
να κάµπτεσθε και να εξαιρείτε κάποιους, αλλά δεν είναι ίση µεταχείριση η παρέµβασή σας. Θέλω να το σχολιάσετε
Τρίτον, σας λέγεται από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, σας το
είπε και η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, η κ. Γενηµατά, ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε
τις συντάξεις αναπηρίας. Διαµαρτύρεται ο Υφυπουργός σας, αλλά
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πραγµατικά δεχόµενος ένα κοµµάτι της τροπολογίας µας, ολοκληρώνετε την ίση σε σχέση µε το παρελθόν εξαίρεση και αυτό
είναι σωστό. Εµείς είχαµε πει ότι εξαιρείτε λιγότερους. Το διορθώνετε. Ωστόσο, σε σχέση µε το ποσοστό τους κρατάτε 20% µε
22% κάτω. Και αυτό δεν είναι µέτρο υπέρ των αδυνάτων, όπως
επίσης, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, δεν µπορεί η Βουλευτής της Πλειοψηφίας να εύχεται αυτή την ηµέρα «χρόνια
πολλά» στις µητέρες και να ψηφίζει σε λίγες ώρες τις µειώσεις
στις συντάξεις χηρείας κατά 177 εκατοµµύρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μα, είναι η ισχύουσα ρύθµιση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει η τραγική αντίφαση στο προκείµενο και δεν µπορεί σε τελευταία ανάλυση να θριαµβολογείτε
από τα υπουργικά έδρανα ή από τα βουλευτικά έδρανα, κυρίες
και κύριοι, όταν σήµερα έχετε αυτό το νοµοθέτηµα, που συγκροτεί το τελικό σας διαζύγιο µε τους Έλληνες πολίτες, που θα επικυρωθεί απόψε το βράδυ µε την ψηφοφορία. Πρέπει να είστε και
λίγο προσεκτικοί και σεβαστικοί και να έχουν σχέση τα επιχειρήµατά σας µε τα όσα θέµατα έχετε φέρει να ψηφιστούν σήµερα
στη Βουλή.
Τέλος, ακούγοντας τον κ. Σταθάκη, αλλά και άλλους, προσπαθούσα να καταλάβω πώς η αναντιστοιχία ψηφιζοµένων και αρθρωνόµενου λόγου µπορεί να συµβιβαστεί και αφού κάποιοι την
επιχειρούν –δηλαδή άλλα αντί άλλων-, τι µου θυµίζει. Το καταλληλότερο παράδειγµα είναι οι Γενναίοι του Μπρανκαλεόνε, που
παραβίαζαν έρηµα κάστρα και θριαµβολογούσαν. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να αναφέρεστε στον Τύπο ή στα κόµµατα της αντιπολίτευσης για τα όσα ελέχθησαν ή λέγονται για εκλογές και
δηµοψηφίσµατα. Ο πρώτος που δύο µήνες µετά τις εκλογές µίλησε για εκλογές, είναι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και Υπουργός Εθνικής Αµύνας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το επανέλαβαν αυτό –και περί δηµοψηφισµάτων- µια σειρά
από στελέχη σας τον περασµένο καιρό καθώς και περί εκλογών.
Έρχεστε εδώ να διαµαρτυρηθείτε γιατί και κάποιοι από την αντιπολίτευση ίσως να το έχουν πει ή ο Τύπος γράφει κάνοντας πολιτικό ρεπορτάζ τα δικά σας στελέχη. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει
κάτι το οποίο έχει πει ο Σαίξπηρ και το βρίσκω τροµερά επίκαιρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχει πει ότι ο δρόµος από τη σοβαρότητα στη γελοιότητα
είναι πολύ µικρός. Όµως, αντιστρόφως ο δρόµος από τη γελοιότητα στη σοβαρότητα είναι πάρα πολύ µεγάλος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιαννακίδης, Βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ώσπου να ανέβει στο Βήµα ο κ. Γιαννακίδης, θα ήθελα να κάνω
µια θερµή παράκληση. Μετά τον κ. Βρούτση, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, όπως ήδη έχουµε αναγγείλει, δηλώστε µας από τώρα ποιοι από τους ειδικούς αγορητές
ή τους εισηγητές επιθυµούν να µιλήσουν, για να ξέρουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βάσει της κοινοβουλευτικής τάξεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όσοι είναι εδώ, βεβαίως.
Κύριε Γιαννακίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας οφείλουµε πρώτα να απαντήσουµε στο ερώτηµα
το αν είναι αναγκαία ή όχι η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού.
Εµείς εκτιµούµε πως είναι γιατί πραγµατικά θεωρούµε πως
έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια τραγική κατάσταση του συστήµατος, µια κατάσταση την οποία έχουν δηµιουργήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε τις πολιτικές κακοδιαχείρισης, κατασπατάλησης των αποθεµατικών ταµείων, σκάνδαλο µε τα δοµηµένα, χρηµατιστήριο, PSI το 2012, µε την απώλεια περίπου 13 δι-
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σεκατοµµυρίων ευρώ και έτσι έχει διαµορφωθεί σήµερα µια κατάσταση στο ΙΚΑ που έχει έλλειµµα κοντά στο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και τον ΟΑΕΕ ένα έλλειµµα κοντά στα 500 εκατοµµύρια.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις δόµησαν ένα σύστηµα ασφάλισης πολύπλοκο και ανορθολογικό µε πληθώρα άναρχων κανόνων και µε πολύ µεγάλη ανισότητα εξαιτίας της πελατειακής
λογικής µε την οποία αντιµετώπιζαν το ασφαλιστικό σύστηµα.
Για να το συνειδητοποιήσει κανείς αυτό, αρκεί µονάχα να σκεφτεί
πως το ΙΚΑ σήµερα έχει εννιακόσιους τριάντα διαφορετικούς
τρόπους υπολογισµού των συντάξεων.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις καταστροφικές πολιτικές
σας που οδήγησαν την κοινωνία και τη νέα γενιά σε αδιέξοδα,
εκτοξεύοντας την ανεργία, τη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία,
την ελαστική απασχόληση, µειώνοντας µισθούς και συντάξεις,
καταστρέφοντας το 25% του ελληνικού ΑΕΠ, βυθίζοντας την ελληνική οικονοµία στην ύφεση, δηµιούργησαν µια εκρηκτική κατάσταση µέσα στην οποία οφείλουµε σήµερα να βρούµε διέξοδο.
Πιο ενδεικτικά, µόνο για το ΙΚΑ έχουµε µια µείωση 30% των εισφορών µεταξύ του 2010 και του 2014, 19,2% µείωση των ασφαλισµένων λόγω της εκτόξευσης της ανεργίας από το 12% σε
πάνω από 25%. Οι άµεσα ασφαλισµένοι έχουν µειωθεί από 2,5
εκατοµµύρια το 2009 σε λιγότερο από 2 εκατοµµύρια το 2014,
µε το 28% να απασχολείται µερικώς έναντι του 16% του 2009,
ενώ η σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισµένους στο ΙΚΑ είναι
1/1,7, ενώ για να ήταν βιώσιµο θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον
1/2,1.
Οι µισθοί των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ έχουν υποστεί µείωση
21,8% την τελευταία πενταετία, ενώ το 46% των νέων συµβάσεων
εργασίας αφορούν µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, µε αντίστοιχες αναλογικές µειώσεις στις καταβαλλόµενες εισφορές.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οφείλουµε να πάρουµε πρωτοβουλίες και να οικοδοµήσουµε ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που θα συνδυάζει την οικονοµική βιωσιµότητα και την
κοινωνική δικαιοσύνη, θεσπίζοντας ενιαίους κανόνες για όλους,
αλλά και αντιµετωπίζοντας τα εκρηκτικά ελλείµµατα των ταµείων
χωρίς νέες οριζόντιες περικοπές, αλλά εξορθολογίζοντας το σύστηµα.
Έτσι, µε την προτεινόµενη µεταρρύθµιση προστατεύονται οι
σηµερινές κύριες συντάξεις µέσω του εργαλείου της προσωπικής
διαφοράς, θεσπίζεται η εθνική σύνταξη, η οποία θα χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι από ασφαλιστικές
εισφορές, ενδυναµώνεται ο αναδιανεµητικός χαρακτήρας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, ενώ οι εισφορές θα είναι ανάλογες µε το εισόδηµα και όχι αυθαίρετες επί ασφαλιστικών κλάσεων.
Η θέση της Αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα των κοµµάτων που
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση της
χώρας, της οικονοµίας και της κοινωνίας, παραµένει συνεπής
στη γραµµή των κ. Σαµαρά-Βενιζέλου, πως όλα πήγαιναν καλά
µέχρι τη στιγµή που οι ίδιοι έφυγαν από την εξουσία και πως τη
συνολική ευθύνη για την κατάσταση της χώρας, της οικονοµίας
και κατ’ επέκταση και του ασφαλιστικού τη φέρνει ο ένας χρόνος
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Βολικό επιχείρηµα, αλλά καθόλου
πειστικό.
Παράλληλα, συνεχίζει να υπερασπίζεται τις συνταγές του παρελθόντος, συνταγές των οριζόντιων περικοπών, της εφαρµογής
της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος στις επικουρικές, της ιδιωτικής ασφάλισης, της κατάσχεσης των αγροτικών επιδοτήσεων για
χρέη προς τον ΟΓΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία που υπογράφηκε
το καλοκαίρι του 2015, αποτέλεσµα µιας σκληρής και επίπονης
διαπραγµάτευσης, έγινε νόµος του κράτους µε ευρεία πλειοψηφία, άσχετα εάν σήµερα κάποιοι παριστάνουν τους ανήξερους.
Και για να είµαστε απολύτως ειλικρινείς, χωρίς τη διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης θα έπρεπε να πετύχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξεως του 4,5% για το 2016, το 2017 και το 2018,
το οποίο σηµαίνει ότι θα αφαιρούνταν από την ελληνική οικονοµία 20 δισεκατοµµύρια περίπου, ενώ το 2014, τη χρονιά του υποτιθέµενου success story, η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου δεν
έπιασε το στόχο για 1,5% πρωτογενές πλεόνασµα, γιατί το πρω-
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τογενές πλεόνασµα ήταν εντέλει 0,2%. Αυτό σηµαίνει ότι το 2015
θα εκκινούσε µε µέτρα ύψους τουλάχιστον 2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Κι επειδή ακριβώς, µε τη συµφωνία του καλοκαιριού θεωρήσαµε πως παραβιάστηκε η εντολή του Γενάρη του 2015, επιλέξαµε να προσφύγουµε στην κρίση του ελληνικού λαού.
Τότε µας λέγατε ότι δεν χρειάζονται εκλογές και προκρίνατε
τη συγκρότηση νόθας κυβέρνησης χωρίς νωπή λαϊκή εντολή. Είχατε συνηθίσει άλλωστε σε αυτές τις πρακτικές, ιδιαίτερα από
τότε που ανοίξατε τις πόρτες της Ευρώπης στο ΔΝΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννακίδη,
σας παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Οι εκλογές του Σεπτέµβρη έγιναν
υπό το πρίσµα της συµφωνίας σε ένα πολύ συγκεκριµένο πλαίσιο
και µε γνωστά τα µέτωπα της διαπραγµάτευσης που παρέµεναν
ανοιχτά. Ο ελληνικός λαός έδωσε νέα εντολή για να προχωρήσουµε όχι µόνο σε ό,τι αφορά το κοµµάτι της συµφωνίας αλλά
κυρίως σε ό,τι αφορά το κοµµάτι των αναγκαίων αλλαγών και
συγκρούσεων, µε τις παθογένειες και τα κακώς κείµενα του παρελθόντος.
Και ζητάτε εκλογές, οικουµενική, παραίτηση ή οτιδήποτε άλλο,
όχι διότι σας απασχολεί η πορεία της χώρας, της οικονοµίας και
της κοινωνίας αλλά διότι βλέπετε ότι αυτή η Κυβέρνηση πέραν
των άλλων προχωρά και σε ζητήµατα που τόσα χρόνια κρύβατε
κάτω από το χαλί. Λίστες εν δυνάµει φοροφυγάδων που πρωταγωνιστούν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, προκήρυξη
διαγωνισµού για τις τηλεοπτικές άδειες, όπου από το Βήµα της
Βουλής βροντοφωνάζατε ότι δεν θα επιτρέψετε να γίνουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννακίδη,
ήδη φτάσατε τα έξι λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε, αλλά
ολοκληρώνετε, σας παρακαλώ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ακούσαµε τι ήταν αυτό το οποίο
είχε κάνει η Κυβέρνηση πέρα από το κοµµάτι της συµφωνίας.
Οφείλουµε να δώσουµε µερικές απαντήσεις. Μέσα σε συνθήκες κρίσης διασφαλίσαµε την πλήρη και δωρεάν νοσηλευτική,
διαγνωστική και φαρµακευτική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων
πολίτων και αυτό αφορά περίπου το 1/4 του ελληνικού πληθυσµού.
Το σχέδιο για την αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι
σε πλήρη εξέλιξη και αφορά τετρακόσιους χιλιάδες συνανθρώπους µας. Ενεργοποιήσαµε σε τριάντα δύο δήµους θύλακες
υψηλής ανεργίας, οκτάµηνα προγράµµατα νέας γενιάς για τη
στοχευµένη και ολοκληρωµένη καταπολέµηση της ανεργίας.
Σταµατήσαµε τις απολύσεις στο δηµόσιο και προχωράµε σε
προσλήψεις, ιδιαίτερα στους τοµείς που καταστρέψατε περισσότερο, όπως η υγεία και η παιδεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννακίδη,
εδώ ολοκληρώσατε. Κλείστε τώρα.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Υπεγράφη η ΚΥΑ για την καλλιέργεια της βιοµηχανικής κάνναβης, υλοποιώντας ένα νόµο που ήδη
είχε ψηφιστεί από το 2013.
Γνωρίζουµε τις δυσκολίες που υπάρχουν µπροστά µας. Δεν
θα υποκύψουµε στις πιέσεις των δανειστών, ούτε του ΔΝΤ, µε το
οποίο δυστυχώς ταυτίζεται ιδιαίτερα το κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να
µιλήσουν περισσότεροι, αν είναι δυνατόν, να το κάνουµε τρίλεπτο.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπασιάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
συζήτηση για το νοµοσχέδιο που αφορά ασφαλιστικά µέτρα και
µέτρα φορολογίας γίνεται σ’ ένα κλίµα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, απελπισίας, που χαρακτηρίζει το σύνολο της κοινωνίας. Η
κοινωνία βράζει. Υπάρχει απόγνωση, υπάρχει θλίψη, υπάρχει κατάθλιψη. Αυτό το βλέπει κανείς εύκολα αν συζητήσει µε τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κόσµο, µ’ όλες τις κοινωνικές οµάδες, µε το σύνολο των κοινωνικών οµάδων.
Το τελευταίο δίµηνο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το σύνολο των δήµων και τέως κοινοτήτων της περιφέρειάς µου, της
Βοιωτίας, και να δω πραγµατικά το κλίµα απόγνωσης και απογοήτευσης που διακατέχει το σύνολο των πολιτών, αφού τα
µέτρα τα οποία εξαγγέλλετε και τα οποία πρόκειται να έλθουν
και σε επόµενο βήµα, πλήττουν το σύνολο της κοινωνίας.
Εδώ θεωρώ ότι είναι διαπραγµατευτικό λάθος της Κυβέρνησης, όταν βαρύγδουπα επικαλείται «στοιχεία», να λέει ότι το 90%
ή το 95% των πολιτών δεν θίγονται. Αυτό και µόνο δίνει επιχειρήµατα, κύριοι Υπουργοί, αγαπητά µέλη της Κυβέρνησης, στους
δανειστές να σας ζητάνε παραπάνω µέτρα. Δεν είναι δυνατό να
λέτε ότι δεν θίγονται. Θίγονται και από το ασφαλιστικό και από
το φορολογικό, που έχει έλθει και από τους έµµεσους φόρους
που πρόκειται να φέρετε. Θίγονται από τα «κόκκινα» δάνεια.
Όταν κάποιος πολίτης πήρε καλόπιστα ένα στεγαστικό δάνειο,
ακριβώς για να πληρώνει το τοκοχρεολύσιο που µπορούσε να
δώσει µε τους όρους της εποχής εκείνης, γίνεται το ακίνητό του
να υποβαθµίζεται καταλυτικά, να µην µπορεί να το αξιοποιήσει ή
να το πουλήσει και να είναι εκτεθειµένος στην τράπεζα, παρά το
γεγονός ότι έχει εισφέρει και µε δικούς του πόρους;
Αυτή, λοιπόν, η έλλειψη σταθερότητας σε συνδυασµό µε την
αύξηση της ανεργίας, µε τη µείωση της απασχόλησης λόγω της
αποχώρησης των βιοµηχάνων, λόγω της αποβιοµηχάνισης, της
έλλειψης επενδύσεων και ενός κλίµατος που δεν ενθαρρύνει
ακόµα και αυτόν τον επιχειρηµατία που µπορεί να προσλάβει, να
προχωρήσει σε προσλήψεις και να επεκταθεί, οδηγεί σε πλήρη
αβεβαιότητα την κοινωνία µας. Δεν υπάρχει καµµία κοινωνική
τάξη που να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Έχουν περάσει τα µέτρα
σας, έχουν ακουστεί εξαγγελίες, αλλά βέβαια υπάρχουν πολλές
ανακολουθίες.
Σήµερα ο κόσµος βλέπει ότι αντί για την δέκατη τρίτη σύνταξη
που είχατε υποσχεθεί, έχει σοβαρούς περιορισµούς και παρακρατήσεις στις συντάξεις, έχει πολύ µεγάλη αύξηση των εισφορών. Όταν, µάλιστα, δεν συνδυάζονται και µε τη φοροδοτική
ικανότητα του κάθε πολίτη. Προφανώς στη φοροδοτική ικανότητα ανήκει και η επιβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών.
Πώς, λοιπόν, θα τα βγάλει πέρα, όταν το 60% ή το 70% των εισοδηµάτων του προορίζεται να καλύψει φορολογικές ή ασφαλιστικές ανάγκες και µάλιστα σε µια περίοδο που ήδη είναι
υπερχρεωµένος ο πολίτης από τα προηγούµενα βάρη, που ήδη
υπάγεται σε δόσεις, που ήδη χρωστάει σε τράπεζες, που ήδη
χρωστάει σε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας; Αυτό, λοιπόν, το
κλίµα της αβεβαιότητας δεν οδηγεί πουθενά.
Αντίθετα, υπάρχει ένα έναυσµα και µια πρόκληση και ένα κίνητρο να µετεγκατασταθούν ελληνικές επιχειρήσεις σε γειτονικές
χώρες, που παρέχουν πολύ καλύτερους όρους φορολόγησης και
εγκατάστασης µε πολύ γρήγορη αδειοδότηση και πολύ χαµηλές
εισοδηµατικές κλίµακες, ώστε να µετεγκαθίστανται ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό και να υπάρχει µια ελπίδα ότι ενδεχοµένως θα κρατήσουν κάποιο υποκατάστηµα στην Ελλάδα. Αυτό τι
σηµαίνει; Ανεργία.
Όταν, λοιπόν, έχουµε αυτά τα σοβαρά προβλήµατα, που αφορούν τους ανέργους, τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους
ελεύθερους επαγγελµατίες στους οποίους δηµιουργείτε ασφυκτικό κλίµα αυξήσεως εισφορών και φορολογίας, πώς περιµένουµε ανάκαµψη;
Ως γνωστόν, το πρόβληµά µας είναι το πρόβληµα του ελλείµµατος και το πρόβληµα του δηµόσιου χρέους. Το δηµόσιο χρέος
αποτιµάται ως ένας λόγος, ως ένα πηλίκο του δηµοσίου χρέους
σε απόλυτο αριθµό προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ)
που είναι το εισόδηµα. Αν δεν κοιτάξουµε και το εισόδηµα, τους
τρόπους µε τους οποίους θα αυξήσουµε το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν, πώς θα βελτιώσουµε τη σχέση αυτή και από 175% που
είναι σήµερα το ποσοστό του χρέους ως προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν,πώς θα το µειώσουµε και πώς θα το βελτιώσουµε;
Κανείς δεν µιλάει για την ανάπτυξη, κανείς δεν µιλάει για τις
επενδύσεις, κανείς δεν δίνει κίνητρα για επενδύσεις και προφανώς δεν µπορεί να υπάρξουν επενδύσεις όταν υπάρχουν τόσο
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υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, όταν είναι τόσο δύσκολη η
αδειοδότηση και όταν αντίστοιχα υπάρχουν τόσα πολλά κίνητρα
σε γειτονικές χώρες.
Και έρχοµαι τώρα στους αγρότες. Θίγουµε τους αγρότες. Οι
αγρότες οριακά είναι βιώσιµοι. Δεν µπορούµε να τους κατηγορούµε τους αγρότες όταν οι τιµές των προϊόντων εξαρτώνται
από τις τιµές διεθνώς, που για ορισµένα προϊόντα, όσοι είναι
γνώστες από περιφέρειες γνωρίζουν ότι είναι ίδιες δραχµικά από
το 1980.
Πάρτε για παράδειγµα το στάρι και το λάδι, που είναι κλασικά
κοινά προϊόντα µας. Και το στάρι και το λάδι έχουν αντίστοιχες
τιµές δραχµικά από το 1980. Βγαίνουν πολύ εύκολα κάποιοι και
λένε ότι οι αγρότες κλέβουν. Μα, δεν µιλάω για τους κλέφτες.
Μιλάω για τους υγιείς, για τους συνετούς και συνεπείς αγρότες
επιχειρηµατίες, οι οποίοι πρέπει να τα βγάλουν πέρα µε ίδια τιµή
του προϊόντος, µε περίπου ίδια απόδοση,αλλά µε πολύ υψηλό
κόστος παραγωγής, που έχει αυξηθεί λόγω της ΔΕΗ, λόγω των
ανταλλακτικών, λόγω της τιµής των λιπασµάτων κ.ο.κ. Τι κάνουµε
για όλα αυτά; Τίποτε απολύτως.
Άρα, έχουµε τον πρωτογενή τοµέα ο οποίος αντιµετωπίζει και
άλλα προβλήµατα: αυξηµένο ηλεκτρικό ρεύµα, κατάργηση της
επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και µια
σειρά άλλα προβλήµατα όπως µε ΦΠΑ, µε επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπασιάκο,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Πολύ επιγραµµατικά, λοιπόν, θα
ήθελα να πω ότι τα µέτρα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Ανεστάλη
δυστυχώς µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας µια πολύ θετική προοπτική που παρείχε η προηγούµενη κυβέρνησή µας, που ήταν στα όρια να ξεπεράσουµε τον σκόπελο
και να βρεθούµε µπροστά στις αγορές, και τώρα βρισκόµαστε
σε ένα αδιέξοδο.
Εύχοµαι τα πράγµατα να πάνε καλύτερα, να µην λέµε ανακολουθίες και ψέµατα για να καλύψουµε και να ευχαριστήσουµε τα
αφτιά του κόσµου και να αντιµετωπίσουµε σοβαρά το πρόβληµα.
Διότι η συνταγή είναι λάθος. Δεν πρόκειται να διανύσουµε ενάρετο κύκλο, να φέρουµε ανάπτυξη. Θα παραµείνουµε στην
ύφεση, στην κρίση, στις δυσκολίες. Τα φερόµενα µέτρα µεταρρύθµισης είναι µέτρα απορρύθµισης. Για αυτό και τα καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βενιζέλος για δέκα λεπτά και µετά θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όπως είχαµε πει, δηλαδή ο κ. Δανέλλης, ο κ. Βρούτσης και ο κ. Παππάς.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν
περάσει δεκαέξι µήνες από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.
Είναι, λοιπόν, λογικό και δίκαιο να αναρωτηθούµε πού ήταν τον
Δεκέµβριο του 2014 η χώρα και πού βρίσκεται σήµερα. Βέβαια
ουδέν κακόν αµιγές καλού.
Το καλό είναι ότι διαψεύστηκαν οι δηµαγωγίες, τα ψέµατα, οι
συκοφαντίες, οι εύκολες υποσχέσεις, οι συνωµοσιολογίες, οι χυδαίοι λαϊκισµοί. Το καλό είναι ότι ναι, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε
κανένα οικονοµικό και ηθικό έρεισµα της λεγόµενης «αντιµνηµονιακής πολιτικής». Ούτε Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης υπήρχε, ούτε
η υπερήφανη διαπραγµάτευση, ούτε κόκκινες γραµµές, ούτε
εναλλακτική στρατηγική, ούτε στοιχειώδης συνέπεια και αίσθηση
ευθύνης.
Εκεί που φτύνατε γλείφετε. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά
τώρα πια αποδεικνύεται περίτρανα. Αντί για την κατάργηση του
µνηµονίου, φτάσαµε στο τρίτο και τώρα φτάνουµε στο τέταρτο
µνηµόνιο, συνδυασµένο µάλιστα µε το ζήτηµα του χρέους, ένα
τέταρτο µνηµόνιο για να δοθεί αυτό που έχει ήδη δοθεί από το
2012 και το οποίο δυστυχώς δεν µπορούν να προεξοφλήσουν θετικά για τη χώρα οι αγορές, διότι θα υπάρχει πάντα η εκκρεµότητα της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θα τάσσει αυτό
το συµπληρωµατικό µνηµόνιο.
Αντί για «λεβέντικες» µονοµερείς ενέργειες, για ονοµαστικό
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δήθεν «κούρεµα», για παύση πληρωµών, εκλιπαρείτε για µια δήλωση ότι θα δοθεί το συµπλήρωµα του PSI του 2012, το οποίο
τώρα το βλέπετε βέβαια ως κάτι δυσθεώρητο.
Ουδέν κακόν αµιγές καλού. Το κακό, όµως, είναι µεγάλο. Γιατί
από θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το 2014 -ήδη από το δεύτερο
εξάµηνο του 2013- βρεθήκαµε ξανά σε σωρευτική ύφεση αυτά
τα δύο οικονοµικά έτη και νοµίζω ότι οι οιωνοί είναι πάρα πολύ
άσχηµοι.
Η συνολική απώλεια ξεπερνάει σωρευτικά τις 7 µονάδες του
ΑΕΠ. Γι’ αυτό οδηγούµαστε σε σκληρά αντικοινωνικά µέτρα για
το ασφαλιστικό και σε υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση. Γιατί
χάσαµε τη δυναµική της ανάπτυξης και ξαναγυρίσαµε στην
ύφεση. Η οπισθοχώρηση, που ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή,
έχει κόστος για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στο ασφαλιστικό,
στο φορολογικό, στην απασχόληση, στις επιχειρήσεις, στην προοπτική της χώρας.
Από το πρωτογενές πλεόνασµα και το κοινωνικό µέρισµα του
2013, αν το θυµάστε, ξαναγυρίσαµε στην εκκρεµότητα αν µπορούµε να επιτύχουµε πρωτογενές πλεόνασµα και πόσο, λες και
το πρωτογενές πλεόνασµα µπορεί να επιτευχθεί µόνο του, χωρίς
τον παρονοµαστή που είναι ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης. Για να
πετύχεις πλεόνασµα πρέπει να έχεις θετικό ρυθµό ανάπτυξης.
Πάντα έτσι έλεγε η συµφωνία µας µε τους εταίρους και δανειστές.
Η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασµα για εννιά χρόνια συνεχώς, σας θυµίζω, από το 1994 µέχρι και το 2003, αλλά βέβαια µε
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Τώρα αντί να συζητάτε για τον παρονοµαστή, για τον ρυθµό ανάπτυξης που πρέπει να επιτύχει η
χώρα, έχετε ξαναεγκλωβιστεί σε µια στείρα συζήτηση για το αν
ισχύει η εκτίµηση περί πλεονάσµατος του ΔΝΤ ή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Κι όλα αυτά επειδή χάνετε σκοπίµως χρόνο σε βάρος
του εθνικού συµφέροντος, σε βάρος της οικονοµικής κατάστασης των πολιτών, µόνο και µόνο για να βρείτε εσωκοµµατικά προσχήµατα. Γιατί η κοινωνία δεν πιστεύει ούτως ή άλλως τίποτα πια
απ’ όσα λέτε. Όµως έχετε ανάγκη από εσωκοµµατική αφήγηση,
γιατί µόνον έτσι µπορεί να συγκρατηθεί µια οµάδα στην εξουσία.
Επιπλέον, έχετε κάνει το ακόµα χειρότερο: Έχετε κάνει την
ατυχέστατη διασύνδεση της αξιολόγησης, του προσφυγικού και
της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.
Αυτό οδηγεί σε επικίνδυνη υποβάθµιση της εθνικής ισχύος. Θέτει
υπό πίεση τα εθνικά συµφέροντα στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η παρουσία του ΝΑΤΟ ήταν απολύτως ανεπεξέργαστη και έχει καταστεί επικίνδυνη. Οι τουρκικές µονοµερείς διεκδικήσεις και αµφισβητήσεις, κατά παράβαση του διεθνούς
δικαίου, καταγράφονται και ρηµατικά αλλά και στην πράξη καθηµερινά, δυστυχώς. Και κανείς δεν παρακολουθεί τι συµβαίνει
στην Κύπρο.
Η Γευγελή και όχι η Ειδοµένη, δηλαδή η πρώτη πόλη της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας έχει γίνει
το de facto ευρωπαϊκό σύνορο. Και εµείς έχουµε γίνει ενιαίος
χώρος µε την Τουρκία και οι ροές εξαρτώνται από την Τουρκία,
την εσωτερική πολιτική της κατάσταση, τη σύγκρουση Ερντογάν-Νταβούτογλου, το αν θα δοθεί η άρση της υποχρέωσης έκδοσης βίζας για τους Τούρκους πολίτες.
Αναρωτιέµαι: έχετε συνείδηση της βλάβης που προκαλέσατε
και προκαλείτε στην οικονοµία και στην εθνική ισχύ; Έχετε συνείδηση των κωµικοτραγικών ανακολουθιών;
Μπορώ να επικαλεστώ πολλά παραδείγµατα. Νοµίζω ότι το πιο
σχολικό είναι η στάση σας σε σχέση µε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Μας ασκούσατε κριτική όταν λέγαµε ότι δεν θέλουµε να
µετέχει το ΔΝΤ στην προληπτική πιστωτική γραµµή, αν τη θυµάστε, στην οποία θα µπαίναµε τον Μάρτιο του 2015. Εσείς το θέλατε ως µοχλό για παρέµβαση στο χρέος. Η παρέµβαση στο
χρέος, όµως, θα γίνει από τους Ευρωπαίους εταίρους που έχουν
δώσει το δάνειο. Μετά ζητήσατε, µε αίτησή σας επισήµως, τη
συµµετοχή του ΔΝΤ στο τρίτο πρόγραµµα και αυτό ακόµα δεν
έχει διασφαλιστεί. Το τρίτο µνηµόνιο είναι µόνο µε την Ευρώπη.
Τώρα το καταγγέλλετε. Μετά µπλεχτήκατε µε ανόητο και ζηµιογόνο τρόπο στην υπόθεση της υποκλοπής της συνοµιλίας.
Και τώρα; Τώρα µας φέρατε το χειρότερο ασφαλιστικό, όπως
είπα, λόγω της ύφεσης και της οπισθοχώρησης και επίκειται δυ-
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στυχώς συνέχεια, γιατί δεν κλειδώνουν οι αριθµοί.
Φέρατε το πιο αντιαναπτυξιακό φορολογικό και επίκειται συνέχεια και έχουν καταρρεύσει όλα, οι κόκκινες γραµµές, τα κόκκινα δάνεια, όλες οι ενστάσεις, οι επιφυλάξεις, τα πάντα.
Κοιτάξτε, να έχετε συνείδηση των αριθµών. Τα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα είναι το ελάχιστο και όχι το µέγιστο των
µέτρων που θα αναγκαστεί, δυστυχώς, να λάβει η χώρα µε την
ευθύνη της Κυβέρνησης και την ψήφο της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και αυτό εν έτει 2016, όταν παραλάβατε τη χώρα υπό συνθήκες πρωτογενούς πλεονάσµατος. Και
κάνατε την προκλητική σύγκριση µε το τι βρήκαµε εµείς το 2009,
το 2010, το 2011 µε πρωτογενές έλλειµµα 10,5%, δηµοσιονοµικό
έλλειµµα 15,7% και έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών 15% του
ΑΕΠ.
Ποιο είναι, λοιπόν, το σχέδιό σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Ας πούµε ότι το ένα σενάριο είναι το αθώο, το θεσµικό, η
εφαρµογή του τρίτου και τέταρτου µνηµονίου, η λήψη µέτρων
και άλλων µέτρων και πάλι µέτρων, η απλή υπόσχεση των εταίρων περί του συµπληρώµατος του PSI στο χρέος, αλλά µε όρους
που διατηρούν την αµφιβολία στις αγορές και µετά, το αγκίστρωµα στην εξουσία και η αναµονή της ανάκαµψης το 2018,
ώστε να κεφαλαιοποιήσετε πολιτικά την υποτιθέµενη ανάκαµψη,
εφαρµόζοντας πιστά τη µνηµονιακή πολιτική στην πιο ακραία
µορφή. Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ δύσκολο σενάριο,
γιατί η ίδια η παρουσία σας το καθιστά ανέφικτο και το υπονοµεύει.
Το δεύτερο σενάριο είναι το «βλέποντας και κάνοντας», σε
βάρος του τόπου, µεροδούλι-µεροφάι, αρκεί να µένετε στην
εξουσία µέρες, ώρες, έναντι παντός τιµήµατος. Είναι σενάριο
ανεπαρκές και επικίνδυνο λόγω του µεγέθους των ευθυνών σας.
Σενάριο τρίτο -αυτό που θέλω να υπογραµµίσω- είναι να παίξετε και πάλι εν ου παικτοίς, ρίχνοντας την ευθύνη στους κακούς
εταίρους, στο ΔΝΤ, στον Σόιµπλε, στην κακή Αντιπολίτευση, παίζοντας ένα ακραίο τυχοδιωκτικό παιγνίδι µε τους θεσµούς, µε τη
δικαιοσύνη, µε τις ανεξάρτητες αρχές, µε το δηµοψήφισµα, ένα
επικίνδυνο παιγνίδι µε τα εθνικά θέµατα, ένα επικίνδυνο παιγνίδι
µε το νόµισµα.
Άρα, το ζήτηµα δεν είναι ζήτηµα οικονοµίας, αλλά δηµοκρατίας και κράτους δικαίου, γιατί όλα αυτά που περιγράφω δεν
είναι ζητήµατα οικονοµικής πολιτικής, αλλά ζητήµατα σεβασµού
των θεσµών, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Μην αποτολµήσετε κάτι τέτοιο και κυρίως µην έχετε την ψευδαίσθηση ότι η επιβεβαίωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας
έχει αξία µεγαλύτερη από τη συγκυρία µέσα στην οποία γίνεται.
Οι κυβερνήσεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν πέφτουν
µόνο όταν χάνουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ούτε όταν
αυτές κρίνουν ότι πρέπει να κάνουν την επιλογή των πρόωρων
εκλογών. Πέφτουν υπό το βάρος της κοινής κατακραυγής και
ακόµα χειρότερα, πέφτουν υπό το βάρος της ευθύνης τους, όταν
παίζουν µε τη φωτιά.
Έχετε εγκλωβιστεί στην υπαρξιακή σας αντίφαση. Έχετε,
όµως, δυστυχώς εγκλωβίσει και τη χώρα σε ένα εθνικό αδιέξοδο.
Η χώρα χρειάζεται να ελπίσει και εσείς την απειλείτε και την τροµάζετε, για να έχετε δήθεν πολιτική αφήγηση. Η χώρα χρειάζεται
να ενωθεί και εσείς τη διχάζετε σε µια ψευτοταξική βάση, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο χαµηλότερο επίπεδο. Η χώρα χρειάζεται
να προχωρήσει, να υπερβεί το µνηµόνιο, να βγει από την κρίση
και εσείς τη βάζετε ολοένα βαθύτερα σε καθεστώς µνηµονίου,
παίζοντας τα καλά παιδιά των Ευρωπαίων πιστωτών.
Το ζήτηµα της Ελλάδας είναι πρωτίστως πολιτικό, λοιπόν. Συνίσταται στο γεγονός ότι βρίσκεστε εσείς στην Κυβέρνηση, εκβιάζοντας την ιστορία και αυτό εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να
τραβήξει πολύ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο θα δώσουµε στον κ. Κουρουµπλή, πριν ξεκινήσουν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, όπως είχαµε προαναγγείλει. Έχει δηλωθεί από τη
Γραµµατεία της Κυβέρνησης ότι θα µιλήσει ο κ. Κουρουµπλής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπαµε ότι θα µιλήσει
ο κ. Δανέλλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, θα µιλήσει µετά
τον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθούµε αυτές τις ηµέρες τους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης
µε µία λογική που πραγµατικά προκαλεί τη σκέψη, µε µία διασαλπιζόµενη έπαρση, σαν να έχουν κατέβει από παρθενογένεση, σαν
να µην έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Το ερώτηµα είναι πώς έφθασε
η χώρα εδώ. Δεν υπάρχει καµµία ευθύνη σε κανέναν; Δεν υπάρχουν ευθύνες για το πώς διαχειρίστηκαν τα ασφαλιστικά ταµεία
όλα αυτά τα χρόνια όσοι είχαν αυτήν την ευθύνη;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Εγώ άκουσα µε πολλή προσοχή τον κ. Βενιζέλο. Να µάθετε να
ακούτε. Μπορείτε να ανεβείτε στο Βήµα και να απαντήσετε. Αφήστε τα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ. Μη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όταν απευθύνεστε σε µένα, να
είστε προσεκτικοί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ναι, ναι. Μπορείτε να κραυγάζετε. Εντάξει. Με τις κραυγές νοµίζετε ότι θα λειάνετε τις ευθύνες που έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ. Οι όποιες διακοπές κάνετε είναι σε βάρος των επόµενων
οµιλητών.
Συνεχίστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, τα ταµεία
ακόµα και σήµερα δεν έχουν ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα. Πότε έπρεπε να είχε γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι; Και αν
είχε γίνει εδώ και είκοσι χρόνια που υπήρχαν οι δυνατότητες της
τεχνολογίας, πόσο θα είχαν προστατευτεί από τη σπατάλη και
την αρπαγή από προέδρους σε ταµεία που αγόραζαν χωρίς αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων σάπιες µετοχές και πλούτιζαν αυτοί εις βάρος των ταµείων;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κυβερνητικός Βουλευτής ήσασταν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πόσα θα είχαν προβλεφθεί και
προληφθεί από τις συντάξεις-«µαϊµούδες», τις πλασµατικές συντάξεις;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, κάνετε λίγη ησυχία. Αν θέλετε να συζητήσετε, µπορείτε να βγείτε
και εκτός Αίθουσας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για όλα αυτά, λοιπόν, σας µίλησε χθες και ο προσκληθείς από την Αντιπολίτευση κ. Γιαννίτσης που γνωρίζει αρκετά γι’ αυτά τα ζητήµατα, δηλαδή για το
είχε συµβεί στα ταµεία όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, όµως, η
µνήµη πονά όταν την αγγίζεις.
Με ρητορεύµατα, λοιπόν, έρχεστε εδώ, χωρίς αιδώ και χωρίς
να αναλαµβάνετε τις ευθύνες σας, γιατί θέλει γενναιότητα στην
πολιτική να αναλαµβάνεις τις ευθύνες σου και να λες «Ναι, υπήρξαν λάθη, υπήρξαν αδυναµίες που οδήγησαν σ’ αυτά». Τέλος
πάντων, δεν έγινε µεταφυσικά αυτή η καταστροφή. Δεν ήρθε από
τον ουρανό. Ήταν αποτέλεσµα συγκεκριµένων επιλογών που έγιναν.
Έρχεστε εδώ, λοιπόν, κλαυθµυρίζοντας µε κροκοδείλια δάκρυα για τις συντάξεις. Πονάτε για τις συντάξεις. Όταν, όµως,
είχατε όλοι την ευχέρεια να προστατεύσετε τις µικρές συντάξεις
των 500 ευρώ –γιατί το είχατε αυτό το δικαίωµα, είχατε αυτή τη
δυνατότητα- κάνατε αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Έλεγε ότι η
µεγαλύτερη ανισότητα είναι να εξισώνεις τις ανισότητες. Αυτό
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κάνατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κι εσύ το ψήφισες το πρώτο µνηµόνιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κόψατε, λοιπόν, τις µικρές συντάξεις των 500 ευρώ, κόψατε και το δώρο Χριστουγέννων και
Πάσχα, κόψατε και το επίδοµα. Αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχει µνήµη ο ελληνικός λαός. Ξέρει, λοιπόν, πού είναι οι ευθύνες. Ξέρει και τις ευθύνες του καθενός ξεχωριστά. Εσείς νοµίζετε, όµως, ότι θα απαλλαγείτε µε βάση τη ναπολεόντεια ρήση
που έλεγε ότι τα εγκλήµατα έχουν συλλογική ευθύνη. Δεν είναι
έτσι, όµως. Υπάρχει και η ευθύνη του καθενός και κυρίως όσων
κυβέρνησαν και είχαν την ευθύνη και τη δυνατότητα να λάβουν
αποφάσεις, να κάνουν σωστή διαχείριση, να προστατεύσουν το
δηµόσιο χρήµα.
Σήµερα, λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστηµα βρίσκεται εκεί που
βρίσκεται. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη που
αµφισβητεί ότι έχει ανάγκη µιας ριζικής παρέµβασης; Αντί να έρθετε, λοιπόν, εδώ και να κάνετε µια δηµιουργική συζήτηση, µε
εναλλακτικές προτάσεις διορθωτικού χαρακτήρα ενδεχοµένως
σε επιµέρους ζητήµατα, έρχεστε µε κατάρες, µε οργές, σαν να
µην έχετε καµµία συµµετοχή σε ό,τι έχει συντελεστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή και όλοι αναγνωρίζουν ότι η πολιτική σταθερότητα
στη χώρα συνδέεται άµεσα µε αυτό που ζητάµε όλοι και ο καθένας το προσεγγίζει µε τον δικό του τρόπο, την περίφηµη ανάπτυξη. Όλοι για ανάπτυξη µιλάµε. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα
ζήτηµα. Άλλοι µιλούν για ανάπτυξη που έχει στόχο της τους αριθµούς και άλλοι µιλάνε για ανάπτυξη που έχει στόχο της την κοινωνία, τη συλλογική δυνατότητα όλων να συµµετέχουν στο
προϊόν της ανάπτυξης. Όµως ας το αφήσουµε αυτό προς το
παρόν στην άκρη.
Ενώ, λοιπόν, όλοι αναγνωρίζουµε αυτή την αναγκαιότητα κι
ενώ ακόµα και ο κ. Στουρνάρας πριν από έναν µήνα είπε σε δηµόσια δήλωσή του ότι είναι συνάρτηση το ζήτηµα της ανάπτυξης
µε την πολιτική σταθερότητα, έρχεστε εδώ και ζητάτε να ανατραπεί µια κυβέρνηση την οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός πριν
από οκτώ µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κονιοποιείτε την ίδια τη δηµοκρατία όταν σας διακατέχει αυτή η λογική, γιατί ακριβώς έρχεστε
να ζητήσετε να σταµατήσει µια προσπάθεια. Αφήστε, λοιπόν, να
κυβερνήσει αυτή η παράταξη την οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός
και που είχε το ήθος και την πολιτική παρρησία και παρουσία να
πει στον ελληνικό λαό στις εκλογές του Σεπτεµβρίου τι δυσκολίες τον περιµένουν. Και ήταν η πρώτη φορά στα δηµόσια πράγµατα που συνέβη κάτι τέτοιο. Αντί, λοιπόν, να δείξετε υποµονή
και δηµιουργική κριτική, ο στόχος σας είναι να ανατραπεί η Κυβέρνηση. Και διερωτάται κανείς: Τόσο πάθος έχετε µε τις καρέκλες; Δεν µπορείτε να κάνετε καθόλου υποµονή;
(Γέλωτες - χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Σας βλέπει ο κόσµος. Βλέπει και εσάς, βλέπει και εµένα. Σας
βλέπει!
(Θόρυβος -διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αποστάτη! Μιλάς και προκαλείς
κι από πάνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ! Μη διακόπτετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχετε γίνει «ουρά» της Δεξιάς,…
(Θόρυβος -διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ)
…είστε η νεοδεξιά αυτή τη στιγµή και αφού δεν µπορείτε να
προστατεύσετε την ιστορία της παράταξής σας, µην την εξευτελίζετε. Αυτό έχω να σας πω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σου!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα
τους εξαιρετικούς οµιλητές της Αντιπολίτευσης αυτές τις ηµέρες
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να µιλούν για αυτήν την έρευνα του Ινστιτούτου του Βερολίνου,
του οποίου πρόεδρος είναι ένας οικονοµολόγος που είναι σύµβουλος της γερµανικής κυβέρνησης. Τι έκανε αυτό το ινστιτούτο;
Δούλεψε συστηµατικά για το κάθε δάνειο. Και πού κατέληξε; Κατέληξε στο ότι µε 220 δισεκατοµµύρια δάνεια το µόνο που κάνατε ήταν να σώσετε τις γερµανικές και γαλλικές τράπεζες και
το διεφθαρµένο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Αυτό κάνατε.
Και αφού κραυγάζετε εναντίον µου πάρτε τα Πρακτικά για να
διαβάσετε ότι όταν ήµουν Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισα τη
διάταξη που ήρθε τότε -πριν µε διαγράψουν- για την εγγύηση
που έδινε το κράτος στις τράπεζες, ζητώντας να υπάρξει ένα ποσοστό των χρηµάτων αυτών για την πραγµατική οικονοµία.
Πόσα πήγαν από τα 220 δισεκατοµµύρια, προστατεύοντας τις
ξένες τράπεζες, στην πραγµατική ελληνική οικονοµία; Εννέα δισεκατοµµύρια. Και πώς θα γίνει η ανάπτυξη; Μεταφυσικά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι;
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Απέναντι σε αυτό το έγκληµα,
που συνετελέσθη, δεν θα αναλάβει κανένας πολιτική ευθύνη να
πει ότι πράγµατι έγινε ένα λάθος;
Θα σας πω κάτι. Πολύ σύντοµα θα ξέρουµε πώς έγινε η διαχείριση των δανείων και στα άλλα κράτη που είχαν µπει σε πρόγραµµα και τότε να δούµε τι θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος, θερµή παράκληση να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κι ένα µεγάλο ζήτηµα
που αυτήν τη στιγµή εξελίσσεται στην Ευρώπη και αφορά την
TTIP. Αντί να συζητάµε γι’ αυτά τα µεγάλα ζητήµατα που επιχειρούν να περιορίσουν τις κρατικές οντότητες, δίνοντας εξουσία
στις πολυεθνικές εταιρείες να ενάγουν τα κράτη, αντί να συζητούµε αυτά τα ζητήµατα που µπορούν να µετατρέψουν τα παιδιά
µας και τα εγγόνια µας σε νεοδούλους στην Ευρώπη, ακούµε συνεχώς µια στείρα, αρνητική κριτική.
Θα ακούσουµε σε λίγο και τους αρχηγούς των κοµµάτων. Θα
ακούσουµε και τον κ. Μητσοτάκη. Διάβαζα προχθές την πρόταση
µοµφής που έκανε η Νέα Δηµοκρατία στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Οι χαρακτηρισµοί εκείνης της εποχής ήταν: «Είσαι ψεύτης, είσαι
ανίκανος, πρέπει να φύγεις. Είσαι ο άνθρωπος που κατέστρεψε
την Ελλάδα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουρουµπλή,
ολοκληρώνετε σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης, αυτά λέει και σήµερα ο νέος
Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, δεν µας είπε ο νέος Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας για τις µεταρρυθµίσεις που έκανε
στο συγκεκριµένο Υπουργείο. Τι έκανε για τη διαλειτουργικότητα
των βάσεων δεδοµένων; Τι έκανε για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας; Γιατί ξοδεύτηκαν 7 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 2000
µέχρι σήµερα για τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδοµένων
και δεν κουµπώνει κανένα σύστηµα το ένα µε το άλλο; Σ’ αυτά
δεν θα απαντήσει κανείς ποτέ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κι ένα ζήτηµα -και θα
κλείσω, κύριε Πρόεδρε- που αφορά τις διακόσιες χιλιάδες νέων
εγκεφάλων που τις σπούδασε ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικογένεια, η Ελληνίδα µάνα –και είναι και σήµερα η γιορτή της
µάνας- από το αίµα της ψυχής της. Και σήµερα αυτοί οι άνθρωποι, αντί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα, έχουν
πάρει των οµµατιών τους και βρίσκονται στο εξωτερικό. Εγώ, σε
ό,τι µε αφορά, στην ευθύνη που µπορώ να έχω, στον χρόνο που
είµαι σε τέτοια θέση, αισθάνοµαι υπόλογος απέναντι σε αυτούς
τους ανθρώπους. Κανέναν δεν άκουσα, όµως, αυτές τις ηµέρες
να µιλήσει γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπάρχουν πλέον
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ασφυκτικά στενά περιθώρια χρόνου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η πατρίδα έχει ανάγκη από ένα
νέο αφήγηµα, ένα νέο γενεσιουργό πατριωτισµό, που πραγµατικά θα µετουσιώσει την κοινωνική αδράνεια και την κοινωνική
παθητικότητα σε µια συλλογική προσπάθεια να βγάλουµε όλοι
µαζί τον τόπο απ’ αυτήν την κρίση. Εδώ, λοιπόν, είναι πεδίον
δόξης λαµπρόν. Θα κριθούµε όλοι. Και οι συµπολιτευόµενοι και
οι αντιπολιτευόµενοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Θα κριθούµε όλοι από τη στάση και τη συµπεριφορά µας κι
εκεί θα καταγράψουµε το τι έχει ο καθένας µέσα στη σκέψη του
και µέσα στο µυαλό του. Σας καλώ, λοιπόν, έστω και τώρα «την
δωδεκάτη και πέντε», που έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, να
αναλάβετε τις ευθύνες σας, να επιδείξετε µέτρο, να επιδείξετε
εχεφροσύνη για να µπορέσετε να φανείτε έστω και τώρα χρήσιµοι στον τόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
(Θόρυβος – Αποδοκιµασίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο για λίγα δευτερόλεπτα στον κ. Αλεξιάδη, που τον είχε ζητήσει για κάποια διευκρίνιση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι πράγµατα
είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν κατάλαβα. Τι
φωνάζετε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Να κάνετε παρατήρηση. Γιουχάρουν, κύριε Πρόεδρε. Πού είµαστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αλεξιάδης για να κάνει κάποιες διευκρινίσεις.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κάνω ούτε νοµοτεχνική βελτίωση ούτε να καταθέσω κάποια τροπολογία. Θα ήθελα να κάνω
µια διευκρίνιση, γιατί έχει δηµιουργηθεί µια αναστάτωση. Υπάρχουν και αναρτήσεις κ.λπ. .
Όσον αφορά το τι γίνεται µε το αφορολόγητο µετά τις 20.000
ευρώ, στο άρθρο 112, πρώην άρθρο 113, όπως έχει διαµορφωθεί
µετά την τροπολογία και τη νοµοτεχνική βελτίωση, εξακολουθεί
να υπάρχει η παράγραφος 2, η οποία αναφέρει ότι για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο
υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1000 ευρώ του φορολογούµενου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις. Άρα, δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα. Το τακτοποίησε το θέµα η χθεσινή τροπολογία και η
νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κ. Αλεξιάδη για τη διευκρίνιση.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι, κ. Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας γυρίσουµε σελίδα, λοιπόν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: ….(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Τριανταφυλλίδη, κάντε ησυχία! Είναι σε βάρος όλων των Βουλευτών και Κοινοβουλευτικών που θέλουν να µιλήσουν. Σας παρακαλώ πολύ ηρεµία!
Ελάτε, κύριε Δανέλλη, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Έλεγα, λοιπόν, ότι θέλω να καταθέσω
την απόλυτη διαφωνία µου…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Γιατί σε έθιξα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Προσπάθησα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε παρακαλώ πολύ.
Δεν σου έδωσα τον λόγο. Διακόπτεις οµιλητή, Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο. Σε παρακαλώ πολύ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Είστε εµπαθής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Δα-
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νέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ειρήνη ηµίν.
Έλεγα, λοιπόν, ότι θέλω να καταθέσω την απόλυτη διαφωνία
µου προς τη νοοτροπία την οποία διαπνέει η απειλή διαγραφής
των συναδέλφων που θα ψηφίσουν απόψε το νοµοσχέδιο το
ασφαλιστικό από τους επιστηµονικούς συλλόγους και τα επιµελητήρια.
Νοµίζω ότι είναι πλέον καιρός να καταλάβουµε όλοι και τους
διακριτούς και τους θεσµοθετηµένους και οριοθετηµένους ρόλους µας. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τους Βουλευτές
τους κρίνει ο Έλληνας πολίτης, όταν έρθει η ώρα, διά της ψήφου
του. Επίσης, πρέπει να καταλάβουµε ότι η εποχή που οι συντεχνίες επέβαλλαν οικονοµικές πολιτικές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Κι επειδή πρέπει να µιλήσω τουλάχιστον για το δικό µου το
σπίτι, το Τεχνικό Επιµελητήριο, ίσως θα ήταν πιο σώφρον, καιρό
τώρα το Τεχνικό Επιµελητήριο να ασχολούνταν πιο σοβαρά µε
τους πόρους του ΤΣΜΕΔΕ και, βεβαίως, µε τα διάφορα παιχνίδια
που έχουν παιχτεί µε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εµείς όπως έχουµε πει δεν
θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί είναι άδικο και αναποτελεσµατικό, µιας και δεν φαίνεται να είναι βιώσιµο. Επίσης, το νοµοσχέδιο είναι και αντιπαραγωγικό, γιατί ωθεί προς την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, άρα, µοιραία προς την περαιτέρω αποεπένδυση.
Εµείς, το Ποτάµι έχουµε καταθέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση µιας άλλης λογικής. Δεν δηµαγωγήσαµε και δεν δηµαγωγούµε, χαϊδεύοντας αυτιά. Λέγαµε και λέµε ότι η µεταρρύθµιση
αυτή είναι αναγκαία όσο λίγες µεταρρυθµίσεις και βεβαίως έχει
κόστος σηµαντικό και θα ξεβολέψει αρκετούς.
Η πρόταση, όµως, την οποία έχουµε καταθέσει είναι και ρεαλιστική και δίκαιη και διαγενεακά, αλλά και µεταξύ των εργαζοµένων που καλούνται να διαχειριστούν τα του µέλλοντος τους
και διασφαλίζει βιωσιµότητα, γιατί διασφαλίζει συντάξεις σε αυτούς που θα φέρουν το µεγαλύτερο βάρος, στους νέους, τους
σηµερινούς εργαζόµενους, όταν έρθει η ώρα να πάρουν συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το ξαναπώ, γιατί είναι από
τα βασικά. Αναδιανοµή δεν κάνουµε µε το ασφαλιστικό σύστηµα.
Αναδιανοµή κάνουµε µε το φορολογικό σύστηµα. Βεβαίως, δεν
µπορούµε να µιλάµε για ασφαλιστικό σύστηµα χωρίς ανταποδοτικότητα. Δεν µπορεί να σταθεί κανένα ασφαλιστικό σύστηµα
χωρίς να διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη και για την οικονοµία στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για δεκαετίες τώρα το
πολιτικό σύστηµα προσπαθώντας να προασπίσει την ανθρωπογεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας µας, τη νησιωτικότητα και
την ορεινότητα, είχε πάρει ορισµένα µέτρα. Κορυφαία µέτρα
ήταν, κυρίως, δύο: Το ένα ήταν η φορολογική ασπίδα στη νησιωτική Ελλάδα, το ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, και το άλλο ήταν το
ειδικό καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών στα χωριά κάτω
από τους δύο χιλιάδες κατοίκους.
Σήµερα ολοκληρώνεται η διαδικασία της συζήτησης του φορολογικού και ασφαλιστικού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Διαπραγµατεύτηκα προσωπικά και τα δύο µε την τρόικα, η οποία
ποτέ δεν σταµάτησε να το διεκδικεί, όχι από κάποια εµπάθεια για
την γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας µας, απλώς θέλοντας
να κλείσει το δηµοσιονοµικό κενό -όταν και όποτε υπήρχε- υποδείκνυε χώρους που θα µπορούσαµε να παρέµβουµε.
Ποτέ ως Νέα Δηµοκρατία, αλλά και η προηγούµενη από τη
Νέα Δηµοκρατία κυβέρνηση, δεν παραδώσαµε αυτά τα δύο ιερά
για τη χώρα µας, τις ιερές ασπίδες, των συγκεκριµένων περιοχών. Δυστυχώς –λυπάµαι που το λέω- παραδώσατε το ειδικό καθεστώς των νησιωτών. Είναι µια εθνική απώλεια. Και σήµερα µε
το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, της Κοινωνικής Ασφάλισης,
καταδικάζετε να γονατίζουν τα χωριά κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους, τα µικρά µαγαζιά και τα καφενεία. Και γνωρίζετε ότι η
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αύξηση των εισφορών τους είναι πάνω από 80%. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι η σηµερινή συζήτηση ολοκληρώνεται µε δύο κορυφαία θέµατα, όπως αναδεικνύονται. Το
πρώτο αφορά την έκπληξη -που άλλοι την περιµέναµε, αλλά τουλάχιστον η λέξη «ηθική» στην πολιτική παραµένει πάντα και όλοι
ελπίζουµε στην έννοια της αξιοπιστίας-, δηλαδή το αφορολόγητο, που το φέρατε στις 8.860 ευρώ. Υπήρχε δέσµευση του
Υπουργού Οικονοµικών, επί ποινή παραίτησής του, ότι δεν θα θιχτούν όχι οι 9.500 ευρώ, που είχε η Νέα Δηµοκρατία, αλλά οι
9.100 ευρώ.
Και το δεύτερο, το οποίο θα είναι πραγµατικά πολύ βαρύ για
τον αγροτικό κόσµο της χώρας, είναι ότι έρχεται πλέον µε ρητή
διάταξη και φορολογεί –γιατί περί φορολογίας πρόκειται- ως
ασφαλιστικές εισφορές τις επιδοτήσεις των αγροτών µε 27,2%.
Και κλείνω. Διαδέχοµαι τον κ. Κουρουµπλή στο Βήµα. Ανήκω
στη νέα γενιά των πολιτικών. Μπήκα στο Κοινοβούλιο το 2007.
Θεωρώ πρόκληση, όµως –δεν είναι τώρα στην Αίθουσα-, να µιλάει ο κ. Κουρουµπλής από Βήµατος Βουλής και να ρωτάει την
Εθνική Αντιπροσωπεία: «Ποιος κυβέρνησε σαράντα χρόνια αυτόν
τον τόπο;».
Να σας πω, λοιπόν, ποιος την κυβέρνησε: Ο κ. Σπίρτζης, ο κ.
Τόσκας, ο κ. Μπόλαρης, ο κ. Κουρουµπλής, η κ. Τζάκρη, ο κ. Κατρούγκαλος, ο κ. Κοτζιάς, ο κ. Μάρδας, ο κ. Παρασκευόπουλος,
ο κ. Σγουρίδης. Όλοι αυτοί κυβέρνησαν τον τόπο και σήµερα
είναι στα έδρανα, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Γι’ αυτό θέλει σοβαρότητα, όταν αυτή τη στιγµή κάποιοι απευθύνονται και προκαλούν τη νοηµοσύνη των Ελλήνων. Γιατί όλοι
έχουν µνήµη και µέσα σε αυτή την Αίθουσα και έξω απ’ αυτή την
Αίθουσα κυρίως για τέτοια ζητήµατα ηθικής σηµασίας και τάξης.
Και κλείνω µε το θέµα του ασφαλιστικού ως εξής: Το είπα και
στην κεντρική µου οµιλία. Θα ψηφίσετε το ασφαλιστικό. Για τη
Νέα Δηµοκρατία το θέµα του ασφαλιστικού παραµένει µία ανοιχτή πρόκληση. Το επαναλαµβάνω: Παραµένει µια ανοιχτή πρόκληση! Όλες αυτές οι ανισότητες που δηµιουργείτε, όλη αυτή η
οικονοµική αναποτελεσµατικότητα για εµάς είναι πρόκληση, στην
οποία θα παρέµβουµε νοµοθετικά για να τα διορθώσουµε, πάντα
µε σεβασµό στον δηµοσιονοµικό περιορισµό που υπάρχει για τη
χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά το πέρας της τοποθετήσεώς µου ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, τον λόγο έλαβε ο Υπουργός της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ κ. Σκουρλέτης και απευθύνθηκε προς εµέ προσωπικά µε χαρακτηρισµούς, τους οποίους επέτρεψε, δυστυχώς,
ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Βαρεµένος. Ο κ. Βαρεµένος δεν
τήρησε τη δεοντολογία και την κοινοβουλευτική τάξη.
Στους χαρακτηρισµούς του κ. Σκουρλέτη πιθανόν να µην
έπρεπε να απαντήσω. Δέχθηκα πολλά τηλέφωνα στο γραφείο
µου και εν τέλει επείσθην να απαντήσω, διότι πιστεύω ότι αποτελεί απαίτηση του λογικού κόσµου, που µας παρακολουθεί.
Χωρίς, λοιπόν, να θέλω να δώσω συνέχεια και αξία και στον εν
λόγω κύριο, θέλω να πω ότι οι χαρακτηρισµοί που εκστόµισε
εναντίον µου, εναντίον του λαϊκού εθνικιστικού κινήµατος και
εναντίον των εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοφόρων εν τέλει της
Χρυσής Αυγής τον χαρακτηρίζουν.
Πόθεν, κύριε Σκουρλέτη; Πώς πήρατε αυτό το δικαίωµα;
Να απαντήσω εγώ; Η µέθη της εξουσίας; Σας επιστρέφονται,
λοιπόν, οι χαρακτηρισµοί, κύριε Σκουρλέτη!
Και να σας πω, ποιητική αδεία, εσείς πουλάτε προστασία κυριολεκτικά σε µαγαζιά και εννοώ στο µαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ, που λίαν
συντόµως θα το πάτε στο 4%, όπου και πάλι θα τρώγονται οι συνιστώσες σας, που ποτέ δεν έπαψαν να τρώγονται, σαν τα σκυλιά. Ο σοφός λαός λέει «εδώ που είµαι ήσουνα και εκεί που είµαι
θα έρθεις», διότι ο Θεός της Ελλάδας δεν θα εγκαταλείψει την
πατρίδα και θα φέρει µια κάποια µέρα την εθνική κυβέρνηση και
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την εθνική απελευθέρωση.
Εσείς, κύριε Σκουρλέτη, επισκέπτεστε εγκληµατίες -οι δικοί
σας, ο Λάµπρου- καταδικασµένους τελεσίδικα για τροµοκρατία.
Εσείς, οι δικοί σας ήσαν µάρτυρες στις δίκες της «17 Νοέµβρη».
Εσείς, οι δικηγόροι σας προστατεύουν τους αντεξουσιαστές και
τους βγάζουν πάντα λάδι, αν και όταν τους συλλαµβάνει η ΕΛΑΣ
για έκνοµες ενέργειες. Εσείς είστε νταβατζήδες, εδώ και δεκαετίες, των κοινωνικών αγώνων του ελληνικού λαού. Εσείς καπηλευτήκατε το σύνθηµα: «Ψωµί, παιδεία, ελευθερία». Εσείς βγάζετε σπυριά στο άκουσµα του εθνικού τριπτύχου: «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»!
Σας τροµάζει και σας πονάει η ύπαρξη και ο αγώνας και η άνοδος της Χρυσής Αυγής. Σας πονάει γι’ αυτό που είµαστε, δηλαδή, γνήσιοι, άµεµπτοι, λαϊκοί, αγωνιστές, πιστοί, µε όραµα, µε
πρόγραµµα και σχέδιο για το λαµπρό µέλλον της πατρίδας, για
τη χρυσή αυγή του Ελληνισµού.
Και καλά κάνει και σας πονάει και σας τροµάζει. Δεν είµεθα
σαν εσάς, δεν είµεθα ούτε εθνοµηδενιστές αριστεροί γιαλαντζί
ούτε µασονοδεξιοί πατριώτες γιαλαντζί. Τα έχετε χαµένα και
αυτό σας οδηγεί σε λάθος τακτικές εντός του Κοινοβουλίου.
Χαρά µας να επαναλάβετε το σηµερινό σας ατόπηµα, για να εισπράξετε όσο το δυνατόν µεγαλυτέρα τη χλεύη του ελληνικού
λαού.
Κύριε Πρόεδρε, έχω µισό λεπτό να µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Και να πω τούτο: Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας ότι «εµείς θα καταψηφίσουµε», κάνοντας µια
φθηνή αντιπολίτευση.
Γιατί, κύριε Βρούτση; Εσείς ψηφίσατε τον Φεβρουάριο του
2011 το δεύτερο µνηµόνιο, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και Νέα Δηµοκρατία. Εσείς το ψηφίσατε, και βάσει αυτού του µνηµονίου
προβλέπεται –και θα το δώσω για τα Πρακτικά- οι συντάξεις και
οι µισθοί να είναι ίδιοι µε την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και τις όµορες χώρες. Εσείς ψηφίσατε συντάξεις και µισθούς
Βουλγαρίας και τώρα έρχεστε να κάνετε φθηνή αντιπολίτευση.
Έχετε αποκαλυφθεί ως µία φθηνή Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
που δεν οδηγεί πουθενά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σκουρλέτη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πρώτα απ’ όλα κάτι επί του προσωπικού.
Διάβασα στα sites –δεν σας άκουγα, όταν ήµουνα πάνω στο
Βήµα- ότι όταν ήσασταν όρθιος και κραυγάζατε, είπατε «να πείτε
στην οικογένειά σας να προσέχει».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ποτέ δεν είπα αυτό! Να µη βάζετε στο
στόµα µου πράγµατα που δεν είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θέλω, λοιπόν, αυτό να ακουστεί και να
καταγραφεί, αν το είπατε µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν είναι συµπεριφορά αυτή και µάλιστα
Υπουργού. Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, µη
διακόπτετε. Αν θέλετε, µπορείτε να ζητήσετε τον λόγο. Αφήστε
τον κ. Σκουρλέτη να µιλήσει. Δεν καταγράφηκε τίποτα.
Ζητήστε τον λόγο, αν θέλετε, µετά να απαντήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αποφύγατε επιµελώς σε αυτή την παρέµβασή σας τώρα να αναφερθείτε στα όσα πράγµατι σας
καταµαρτύρησα.
Δηλαδή τι; Ότι είστε ένας χώρος που έχετε υπερασπιστεί τα
κρεµατόρια, τις χούντες, τα πραξικοπήµατα. Εχθρεύεστε τη δηµοκρατία, τον διάλογο και κυρίως υπερασπίζεστε µια ιδεολογία,
που σας ενοχλεί εάν ο άλλος έχει διαφορετικό χρώµα από εσάς
και αυτό είναι ικανό για να τον εξοντώσετε.
Ένα τελευταίο. Προς το παρόν, επειδή…
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(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τι λες, µωρέ; Κλείσε το στόµα σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να µη
διακόπτετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ηρεµήστε λίγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Μας τραβολογάτε άδικα στα δικαστήρια
αθώους ανθρώπους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εκεί θα ερχόµουν. Όταν συζητιόταν το
αίτηµα και ήταν η συζήτηση για την αντισυνταγµατικότητα του
νοµοσχεδίου, πήρε τον λόγο ο κ. Παππάς και µας απείλησε ότι
θα βρεθούµε στο εδώλιο. Το είπατε, κύριε Παππά, δεν το αµφισβητείτε...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν είπα...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Προς το παρόν είστε στο εδώλιο και κατηγορείστε για δολοφονία!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τα ίδια λέγατε και εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όταν, λοιπόν, τελειώσει αυτή η υπόθεση,
τότε να έχετε και το ανάστηµα το πολιτικό να µιλάτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σοβαρά;
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Σκουρλέτη, ποιος κατηγορείται για
δολοφονία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά,
θερµή παράκληση να σταµατήσουµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ένα λεπτό, για να
συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πες τα στον µπροστινό σου, που µε
τροπολογία τον αθωώσατε, ρε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Βλάκα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ποιος κατηγορείται για δολοφονία, βλάκα;
Θα ήθελες, αλλά δεν είναι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα σταµατήσουµε,
παρακαλώ;
(Θόρυβος-φωνασκίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: …τέτοιος βλάκας είσαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα σταµατήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Βλάκας; Τι πράγµατα είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Βγάλτε τους έξω!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, είπαµε για ένα λεπτό να πάρετε τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Παρακαλώ πολύ! Θα σταµατήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λαγέ, µη µε
αναγκάζετε να πάρω µέτρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Άµα έρθω να σου τρίψω τη δικογραφία στη
µούρη, τι θα κάνεις;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ πολύ, η
φρουρά να αποµακρύνει τον κ. Λαγό από την Αίθουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Θόρυβος-φωνασκίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Παρακαλώ πολύ να αποµακρυνθεί ο κ. Λαγός από την Αίθουσα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διακόπτεται η συνεδρίαση για ένα λεπτό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένων των συνθηκών, διακόπτουµε και πάλι τη συνεδρίαση για ένα τέταρτο, για δεκαπέντε
λεπτά. Μπορείτε να βγείτε, αν θέλετε, από την Αίθουσα.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, επανεκκινεί η συνεδρίασή µας, µετά από µισή ώρα
περίπου διακοπή.
Από τη στιγµή που ο κ. Λαγός δεν εξήλθε από την Αίθουσα, το
Προεδρείο αποφάσισε οµόφωνα, µε βάση το άρθρο 77 του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά πειθαρχικά µέτρα για παράβαση του Κανονισµού ή για ανάρµοστη συµπεριφορά, και στη
βάση του άρθρου 81 του Κανονισµού της Βουλής, τον προσωρινό αποκλεισµό του κ. Λαγού από τις συνεδριάσεις, µε τη δυνατότητα περαιτέρω αποκλεισµού από τις συνεδριάσεις της Βουλής έως και δεκαπέντε ηµέρες.
(Χειροκροτήµατα)
Συνεχίζουµε τη συνεδρίαση µε οµιλητή τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπάρκα.
Στους εισηγητές-αγορητές θα δώσουµε πέντε λεπτά, µε µια
µικρή ανοχή.
Ορίστε, κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο αυστηρά για πέντε
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας την οµιλία µου, θα ήθελα να καλωσορίσω στον πλανήτη Γη τους Βουλευτές και τα στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι στην προσπάθειά
τους για την «πρώτη φορά Νέα Δηµοκρατία» ή «πρώτη φορά
ΠΑΣΟΚ» ή «πρώτη φορά όλοι µαζί», διεκδικούν και πάλι την εξουσία, λες και δεν κυβέρνησαν σαράντα χρόνια, λες και η Μεταπολίτευση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και θέλουν να επανέλθουν, για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο, το
οποίο είναι υπεύθυνο για την κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας.
Κύριοι Βουλευτές, ασελγήσατε για χρόνια στο σώµα της κοινωνικής ασφάλισης. Και, για να µην ξεχνιόµαστε, αυτά που εσείς
είχατε ψηφίσει και θέλατε να εφαρµόσετε και τα οποία θα έπρεπε
να επιτύχετε χωρίς τη διαπραγµάτευση της δικής µας Κυβέρνησης είναι πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 4,5% για το
2016, το 2017 και το 2018. Να σας θυµίσω ότι τα δικά µας πρωτογενή πλεονάσµατα είναι πολύ µικρότερα. Αυτά τα πρωτογενή
πλεονάσµατα, που εσείς θέλατε να πετύχετε, είχαν 20 δισεκατοµµύρια µέτρα περισσότερα µόνο για το 2015 και το 2016.
Επίσης, το 2014, τη χρονιά που είχαµε το success story της
κυβέρνησης του κ. Σαµαρά και Βενιζέλου έπρεπε να πιάσετε
πρωτογενές πλεόνασµα 1,5%. Το πρωτογενές πλεόνασµα ήταν
0,2% σύµφωνα µε τη EUROSTAT. Αυτό σηµαίνει ότι το 2015 θα
εκκινούσε µε µέτρα ύψους 2 δισεκατοµµυρίων.
Επαναλαµβάνουµε τις δεσµεύσεις της πέµπτης αξιολόγησης:
Είναι 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ συµφωνηµένα µέτρα, 2 δισεκατοµµύρια ευρώ απροσδιόριστα µέτρα και τα 2 δισεκατοµµύρια
για την κάλυψη του κενού του 2014. Άρα σηµείο εκκίνησης για
το 2015 είναι 7,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, οι δεσµεύσεις τις οποίες είχατε αναλάβει ήταν: Ρήτρα
µηδενικού ελλείµµατος, µαζικές απολύσεις και lock out, µειώσεις
µισθών στον δηµόσιο τοµέα και νέες απολύσεις των δηµοσίων
υπαλλήλων. Αυτή είναι η κατάσταση που έπρεπε η δική µας η Κυβέρνηση να αντιστρέψει και τα κατάφερε, µε πολύ σκληρή διαπραγµάτευση. Δεν ξεκινήσαµε, δηλαδή, από το σηµείο µηδέν,
αλλά έπρεπε να αντιστρέψουµε και να ανατρέψουµε τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου.
Πετύχαµε, λοιπόν, µέσω της διαπραγµάτευσης και µε βάση
την εντολή που πήραµε στις εκλογές του Σεπτέµβρη –να σας θυµίσω ότι τον Σεπτέµβρη έγιναν εκλογές- συγκεκριµένα πήραµε
εντολή να εφαρµόσουµε µία συµφωνία τηρώντας: καµµία µείωση
της κύριας σύνταξης, προστασία της πρώτης κατοικίας και δηµόσιος χαρακτήρας του ΑΔΜΗΕ.
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Λόγω του περιορισµένου χρόνου που έχω στη διάθεσή µου,
θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να αναφερθώ στα κυρίαρχα
άρθρα του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα. Το νοµοσχέδιο
καθιερώνει ενιαίο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο
του οποίου χορηγούνται όλες οι κοινωνικές παροχές της πολιτείας. Θεσπίζεται η εθνική σύνταξη. Έχει εγγυητική και αναδιανεµητική λειτουργία. Εξασφαλίζει καθολική προστασία από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Ρυθµίζονται τα ζητήµατα
παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης, απασχόλησης των ήδη συνταξιούχων και τροποποιούνται ή συµπληρώνονται διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Ρυθµίζονται ζητήµατα ανασφάλιστων του ιδιωτικού τοµέα. Εισάγονται διατάξεις
που ρυθµίζουν τις εισφορές µισθωτών και εργοδοτών και αυτοαπασχολουµένων επιστηµόνων αντίστοιχα. Προβλέπονται σηµαντικές διευκολύνσεις για νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες. Ρυθµίζεται µε ευνοϊκό
τρόπο το ζήτηµα των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ. Να σας
θυµίσω εδώ, είναι το επίµαχο άρθρο για τα χωριά µε κάτω από
δύο χιλιάδες κατοίκους, άρθρο 40, παράγραφοι 1 και 3. Επιχειρείται καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας. Για τέσσερα
χρόνια εισάγεται µεταβατική ευνοϊκότερη ρύθµιση για τους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες που προέρχονται από το
ΕΤΕΑ. Με την προτεινόµενη διάταξη αναπροσαρµόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία
και συντάξεις.
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που συζητάµε
δύο ηµέρες στη Βουλή, είναι δεδοµένο πως είναι ένα ταξικό νοµοσχέδιο και υπερασπίζεται τους µέχρι τώρα απροστάτευτους.
Τα βάζει µε µία ελίτ, η οποία έως σήµερα βρισκόταν στο απυρόβλητο, είναι οι πολιτικοί σύµµαχοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, γι’ αυτό και κάνουν πορείες οι µεγαλοδικηγόροι, γι’
αυτό και κάνουν πορείες οι µεγαλογιατροί, γι’ αυτό και κοκκινίζουν και σκούζουν οι προηγούµενοι Υπουργοί. Δυστυχώς, ο ελ-
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ληνικός λαός δεν σας έδωσε το δικαίωµα να καθίσετε ανα- παυτικά, για µία ακόµα φορά, σε υπουργικούς θώκους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο δρόµος που εµείς διαλέξαµε
είναι ένας δύσκολος δρόµος, µε ανηφοριές. Όµως αποφασίσαµε
να τον περπατήσουµε, υπερασπιζόµενοι τη µεγάλη πλειοψηφία
της κοινωνίας, γιατί από εκεί προερχόµαστε, δεν ανήκουµε στη
δική σας πολιτική ελίτ. Δεν θα σας κάνουµε τη χάρη, όµως, να
έρθετε και πάλι στην εξουσία, γιατί υπήρξατε εκεί και τα αποτελέσµατα είναι γνωστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Οικονόµου.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Οικονόµου,
επιτρέψτε µου για λίγα δευτερόλεπτα να δώσω τον λόγο στον κ.
Αλεξιάδη, που θέλει να κάνει µια παρέµβαση για νοµοτεχνική
βελτίωση. Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Διαγραφή από το πρώην άρθρο 114, το οποίο έχει πλέον
αριθµό 113, το τελευταίο άρθρο της δεύτερης παραγράφου. Διαγράφεται η παράγραφος αυτή. Θα επανέλθει σε νέο νοµοσχέδιο,
µε νέα, τεχνικά καλύτερη διατύπωση και πιο δίκαιη, αναλογική
διάρθρωση του φόρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, να
την καταθέσετε στα Πρακτικά, για να µοιραστεί και στους Βουλευτές. Ευχαριστώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ.
Τρύφων Αλεξιάδης, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µετά από τόσες
ώρες διαδικασίας, αν δεν είχαµε µπροστά µας τα κείµενα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
ακούγαµε τους Υπουργούς ή τους εκπροσώπους των κοµµάτων
αυτών και την άποψη που αυτοί θέλουν να περάσουν προς την
κοινή γνώµη, πραγµατικά θα µπορούσαµε και να τρελαθούµε µε
αυτά που ακούµε.
Ειδικά µε τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Τσακαλώτο,
ο οποίος έφερε το αφορολόγητο στις 8.600 ευρώ. Κοινώς, για
πρώτη φορά στα χρονικά στην Ελλάδα οι «πλούσιοι» της χώρας
των 600 ευρώ τον µήνα πληρώνουν φόρο. Αυτός είναι. Και αντί
να ντρέπεται για αυτές τις συµπεριφορές και αυτές τις αποτυχίες
του, φέρνει και τον σύµµαχό του, τον κ. Σκουρλέτη, ο οποίος
µέσα σε όλα τα άλλα έρχεται και ρωτάει, µαζί µε τον Τσακαλώτο,
βέβαια, και λίγο µε τον κ. Σταθάκη, δηλαδή το οικονοµικό επιτελείο και το επιτελείο της αναπτύξεως: «Με ποιον είστε;». Αυτό
ρωτάτε. Έχετε µεγάλη αγωνία αυτές τις µέρες να ρωτήσετε µε
ποιον είµαστε.
Ακούστε, λοιπόν, να σας κάνω µια περιγραφή. Πέρυσι το καλοκαίρι, φέρνοντας το τρίτο µνηµόνιο εδώ, σε αυτή την Αίθουσα,
λέγατε όλοι σας ότι το βάρος αυτό και η συµφωνία αυτή είναι 6,8
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό λέγατε, ότι είναι 6,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ -ούτε 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό ήταν το τρίτο µνηµόνιο. Το ψηφίσατε. Και εµείς ψηφίσαµε να παραµείνει η χώρα στην
Ευρώπη και στο ευρώ.
Πήρατε µέτρα 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ποια µέτρα; Τα θυµάστε; Θυµάστε αυτά που ψηφίσατε; ΦΠΑ στα νησιά, το 23%
στον ΦΠΑ και πολλά άλλα τέτοια µέτρα 3,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Τα ψηφίσατε, ναι ή όχι; Αυτά ήταν για το τρίτο µνηµόνιο,
για να προχωρήσουµε την προοπτική της αξιολόγησης.
Ερχόµαστε σήµερα και έχουµε 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα, κύριε Σταθάκη! Κι αυτό δεν µπορεί να αποτυπωθεί εις το
ΑΕΠ του 2015. Σήµερα θα τα ψηφίσετε αυτά τα µέτρα εσείς. Λοιπόν, έχουµε 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό κάνει 9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κύριε Σταθάκη, κύριε Τσακαλώτο, κ. Σκουρλέτη και η λοιπή οµάδα, τα 9 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε τον σηµερινό λογαριασµό έχουν καµµία σχέση µε τα 7
δισεκατοµµύρια ευρώ, που µας λέγατε πέρυσι το καλοκαίρι; Ένα
το ερώτηµα.
Για αυτά τα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία συζητάτε, το
ζήτηµά σας είναι αν υπάρχουν 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και τι
λέµε εµείς ή το ζήτηµά σας είναι πώς θα τα περάσετε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, πρώτον, και στον λαό, δεύτερον;
Ξέρετε γιατί σας το λέω; Διότι, αν σας δοθεί η δυνατότητα να
τα ονοµατίσετε -γιατί είναι περικοπές δαπανών, όπως ακούµε,
δηλαδή επιπλέον περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις-,
και µε τα δύο χέρια θα τα ψηφίσει ο καθένας εδώ εκ των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Εκεί είναι το θέµα σας, πώς
θα το ονοµατίσετε, το επικοινωνιακό.
Αυτά τα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι το αποτέλεσµα της
δικής σας αποτυχίας, συν τα 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή,
έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον λογαριασµό που οι ίδιοι θέσατε
πέρυσι το καλοκαίρι. Πάµε για ένα διπλό φέσι στο κεφάλι του
κάθε Έλληνα. Έχετε ξεπεράσει τον λογαριασµό και µέσα σε αυτόν τον λογαριασµό, δυστυχώς, είναι και το συνταξιοδοτικόασφαλιστικό.
Διότι, όπως σας είπαµε πάρα πολύ καθαρά, τα 300 εκατοµµύρια του 2014 µε τις αναλογιστικές έχουνε φτάσει τα 3 δισεκατοµµύρια το 2016. Αυτά τα 2,5 δισεκατοµµύρια επιπλέον είναι µέσα
σε αυτόν τον λογαριασµό που µας έχετε φέρει. Αυτός ο λογαριασµός, λοιπόν, είναι ένα αποτέλεσµα της δικιάς σας διακυβέρνησης, έχει το δικό σας ονοµατεπώνυµο, έχει τα δικά σας χαρακτηριστικά.
Άρα, λοιπόν, τα 3,6 δισεκατοµµύρια που έρχονται –του ΔΝΤ
θέλετε, του οποιουδήποτε θέλετε, πρέπει να δώσετε άλλο όνοµαείναι ο λογαριασµός Τσίπρα, είναι ο λογαριασµός της δικιάς σας
αποτυχίας, η οποία θα πληρωθεί σήµερα, ψηφίζοντας το βράδυ,
σε λίγες ώρες. Όποια τερτίπια κι αν µηχανευτεί ο καθένας, δεν
θα αποφύγετε τη δύσκολη στιγµή του να ψηφίσετε τα 5,5 δισε-
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κατοµµύρια σήµερα, είτε στη φορολογία είτε στις συντάξεις είτε
στις εισφορές τις οποίες καλείτε τον κόσµο και τις παραγωγικές
τάξεις της χώρας να πληρώσουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Στη δεύτερη επιχειρηµατολογία σας, για το αν είναι δίκαιη ή
όχι η κατανοµή των βαρών, πρέπει να ρωτήσετε τους χαµηλοσυνταξιούχους, για το ΕΚΑΣ που τους κόβετε. Είναι 2,5 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2019.
Κύριε Μαντά, το επιχείρηµά σας, ότι δεν πρέπει να µετράµε
της κάθε χρονιάς τη χασούρα που έχει ο κάθε εργαζόµενος και
ο κάθε συνταξιούχος, δεν στέκει. Γιατί, πραγµατικά, αν χάσουν
το ΕΚΑΣ το 2016, το 2017, το 2018, το 2019, αν χάσουν τα οικογενειακά επιδόµατα, αν χάσουν τις συντάξεις χηρείας και τις αναπηρικές συντάξεις, αν χάσουν οι νέοι συνταξιούχοι, αν χάσουν
οι αγρότες, που θα τους επιβάλετε τις εισφορές, αν η εθνική σύνταξη από τα 486 ευρώ πάει στα 345, όλη αυτή τη χασούρα δεν
θα την έχουµε µόνο το 2016, θα την έχουµε και το 2017 και το
2018 και το 2019. Είναι το πρόγραµµά σας.
Αυτή τη χασούρα, πραγµατικά, αν τη βάλετε είναι πάνω από 8
δισεκατοµµύρια µόνο στο συνταξιοδοτικό και στο ασφαλιστικό
µέχρι το 2019. Αυτή τη χασούρα, λοιπόν, εσείς θα την υποβάλετε
και θα την επιβάλετε στον ελληνικό λαό. Έχει το δικό σας όνοµα,
έχει τη δικιά σας ψήφο, έχει τη δικιά σας φιλοσοφία. Είναι µια
αποτυχηµένη φιλοσοφία, η οποία σηµαίνει διανοµή της φτώχειας. Και στη διανοµή της φτώχειας κοινωνική δικαιοσύνη δεν
υπάρχει.
Εσείς είστε υπόλογοι, λοιπόν, από εδώ και πέρα, µόλις ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, από αύριο, να δίνετε λογαριασµό και
λόγο στον κάθε συνταξιούχο, στον κάθε Έλληνα εργαζόµενο γι’
αυτή την αποτυχηµένη σας συµπεριφορά και πολιτική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ κ. Κουτσούµπας, για πέντε λεπτά
και µε τη γνωστή ανοχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, για µια ακόµα φορά αποδεικνύεται ότι είστε πολύ καλοί µαθητές των προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων, άξιοι συνεχιστές ό,τι πιο αντιδραστικού
έζησε ο τόπος µέσα από τα κόµµατα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της Νέας Δηµοκρατίας, όσο και ό,τι πιο σάπιου και διεφθαρµένου έφερε η σοσιαλδηµοκρατία του ΠΑΣΟΚ και µας
έφεραν στα σηµερινά αδιέξοδα.
Αποφασίσατε, εν µία νυκτί, να φέρετε στην ολοµέλεια της Βουλής το νοµοσχέδιο-λαιµητόµο, που το εργατικό λαϊκό κίνηµα από
την πρώτη στιγµή είχε χαρακτηρίσει αιτία πολέµου. Βάζετε την
Ολοµέλεια να συνεδριάζει Σαββατοκύριακο, αµέσως µετά το
Πάσχα, χωρίς να υπάρχει κανένα επείγον, κανένας σηµαντικός
λόγος, αφού, όπως δηλώσατε επανειληµµένα, ουδείς σας ζήτησε
να το έχετε ψηφίσει πριν από το αυριανό Eurogroup.
Το µόνο που επιδιώκετε, µε βάση τα λεγόµενά σας, είναι να
βάλετε αυτήν εδώ τη Βουλή, εκβιαστικά, να σας αβαντάρει στις
διαπραγµατεύσεις µε τα κοράκια, αυτούς, δηλαδή, που επιλέξατε ως εταίρους σας, ως δανειστές σας. Γιατί, έτσι όπως τα κάνατε, δεν σας έχει µείνει τίποτα άλλο πλέον, παρά να αναζητάτε
συνενόχους στο συνεχές έγκληµα που διαπράττετε κατά του ελληνικού λαού, βάζοντάς τον να µατώνει, να υποφέρει, να φυτοζωεί, για τα µεγάλα συµφέροντα, τα κέρδη των λίγων φίλων σας,
της εγχώριας, ευρωπαϊκής και διεθνούς άρχουσας τάξης, που
δεν ξέρουν τι έχουν.
Η επιδίωξή σας είχε στόχο να αποφύγετε τη σαρανταοκτάωρη
απεργία που είχαν προκηρύξει όλα τα συνδικάτα στη χώρα, όταν
θα τολµούσατε να καταθέσετε το νοµοσχέδιο «έκτρωµα» στη
Βουλή. Η επιδίωξή σας ήταν να αποφύγετε τη δικαιολογηµένη
οργή των αγροτών, που προετοίµαζαν µαζική κάθοδο στην
Αθήνα. Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, µεταθέσατε τον επίσηµο γιορτασµό της Πρωτοµαγιάς την τρίτη µέρα µετά τις γιορτές του
Πάσχα, δηλαδή κολλητά στις µέρες των αργιών, ώστε οι µεγάλες
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πόλεις να είναι άδειες από κόσµο.
Η συνολική στάση σας τελευταία ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αθλιότητας. Αποδεικνύει ότι δεν διστάζετε µπροστά σε τίποτα, προκειµένου να φέρετε σε πέρας την αποστολή που σας
έχει αναθέσει το µεγάλο κεφάλαιο και οι εταίροι σας, τύπου
«Μέρκελ, Ολάντ και Σία», για να τσακίσετε ό,τι έχει ακόµα αποµείνει όρθιο από εργατικά λαϊκά δικαιώµατα, διαχειριζόµενοι βέβαια ταυτόχρονα και τις λαϊκές αντιδράσεις, ώστε να εκτονωθούν
γρήγορα, εν µέσω γιορτών, για να συνεχίσετε απρόσκοπτα την
προδιαγεγραµµένη πορεία σας προς το τέταρτο µνηµόνιο, τον
αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο κόφτη, που ετοιµάζετε για το επόµενο
διάστηµα, κυρίως µετά τις 24 του Μάη.
Αυτή είναι η υπόσχεση που έχετε δώσει και η συµφωνία που
έχετε κάνει µαζί τους. Δείχνει τον µεγάλο φόβο σας, που είναι το
οργανωµένο µαζικό κίνηµα, αφού δεν καταφέρατε µε τα ψέµατα,
µε κάλπικες υποσχέσεις, τις διάφορες αλχηµείες, µέχρι και τις
γνωστές τυχοδιωκτικές κουτοπονηριές σας, να κάνετε τον λαό
να συναινέσει στην αντιασφαλιστική και φοροµπηχτική µεταρρύθµιση-λαίλαπα.
Ο ελληνικός λαός, βέβαια, οι εργάτες, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών έδωσαν και αυτές τις µέρες, παρά τις δυσκολίες του κινήµατος, την
απάντησή τους. Από την Πέµπτη, κάθε µέρα σε όλη την Ελλάδα,
εδώ και έξω από τη Βουλή, διαδηλώνουν χιλιάδες ενάντια στην
πολιτική της Κυβέρνησής σας και τα νοµοσχέδια που ετοιµάζονται να ψηφίσουν οι Βουλευτές της Κυβέρνησής σας απόψε.
Μη νοµίσετε, όµως, ότι τελειώνει εδώ όλο αυτό. Στην αρχή βρισκόµαστε ακόµα. Ο ελληνικός λαός δεν θα ανεχτεί, δεν θα νοµιµοποιήσει στη συνείδησή του -πρώτα απ’ όλα εκεί- αυτό το
αντιλαϊκό πακέτο µέτρων. Θα δείξει την πραγµατική δύναµή του
και τότε είναι που δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε και εσείς και
όσοι ψήφισαν µαζί σας το τρίτο µνηµόνιο ή άλλοι που κινούνται
στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια λογική των λυκοσυµµαχιών τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.
Και µην έχετε αυταπάτη ότι για µια ακόµα φορά θα κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Μια του κλέφτη πέρυσι τον Γενάρη, δυο
του κλέφτη πέρυσι τον Σεπτέµβρη, µετά ο λαός µας λέει «τρεις
και την κακή σας µέρα». Και αφήστε τα παραµύθια περί ανάπτυξης και νέου success story αλά Τσίπρα αυτή τη φορά. Σας έχουν
πλέον πάρει πολλοί περισσότεροι χαµπάρι.
Την ίδια µέρα που γνωστοποιήσατε την πρόθεσή σας να φέρετε αυτό το Σαββατοκύριακο τον νόµο-λαιµητόµο για ασφαλιστικό και φορολογικό, δώσατε και για δηµόσια διαβούλευση τον
νέο υποτίθεται αναπτυξιακό νόµο, που προβλέπει, ανάµεσα στα
άλλα, κυρίως νέες φοροαπαλλαγές για τα µεγάλα συµφέροντα,
δωρεάν κρατικές χρηµατοδοτήσεις προς το κεφάλαιο, επιδοτήσεις του µισθολογικού κόστους τους, επιδότηση του επιχειρηµατικού κινδύνου τους και άλλα πολλά. Άκρως προκλητικά όλα
αυτά. Και µάλιστα, την ώρα που θάβετε όλα τα εργατικά λαϊκά
δικαιώµατα, δίνετε αφειδώς ζεστό χρήµα, χωρίς καµµιά εξασφάλιση, δίνετε ενισχύσεις από το κράτος σε δίκτυα επιχειρηµατικών
οµίλων και άλλων ισχυρών -όπως τις λέτε- επιχειρήσεων. Οδηγείτε στη συγκέντρωση και τη συγχώνευση επιχειρήσεων, κλείνοντας µικρότερες και µεσαίες, κάνετε πλουσιότερους, δηλαδή,
τους ήδη πλούσιους.
Για τα συµφέροντα όλων αυτών και µόνο διαπραγµατεύεστε
και όχι για να σώσετε το εισόδηµα, την ίδια τη ζωή του λαού, της
λαϊκής οικογένειας, που υποφέρει.
Κυρίες και κύριοι, δεν έφτανε αυτές τις µέρες στην Κυβέρνηση
να δροµολογήσει και να κλείσει όλα αυτά τα αποτρόπαια αντιλαϊκά µέτρα, αλλά προχώρησε και σε άλλα µέτρα, που δείχνουν
τι ετοιµάζεται παραπέρα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής
και οικονοµικής ζωής του τόπου.
Αναφέροµαι στην απαράδεκτη υπουργική απόφαση, που αποκλείει µαθητές από ολοήµερα σχολεία και οδηγεί στη λειτουργία
των δηµοτικών σχολείων µε χιλιάδες λιγότερους εκπαιδευτικούς
από τον Σεπτέµβρη.
Είναι υποκρισία η διακήρυξη ότι φτιάχνετε ενιαίου τύπου δηµοτικό σχολείο. Ενιαίο δεν είναι το σχολείο που τα µαθήµατα καθορίζονται από το ποιες ώρες περισσεύουν. Ενιαίο δεν είναι το
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σχολείο που αποκλείει από τα ολοήµερα τα παιδιά ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων. Πραγµατικά ενιαίο, σύγχρονο σχολείο είναι
αυτό που έχει διευρυµένη χρονική λειτουργία, για να ολοκληρώνουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά στο σχολείο το µορφωτικό τους
πρόγραµµα, ενώ θα µπορούν βέβαια να αξιοποιούν και τις δοµές
του στον ελεύθερο χρόνο τους για δραστηριότητες που θα τους
παρέχονται δωρεάν.
Κανένα παιδί να µην αποκλειστεί, λέµε εµείς, από τα ολοήµερα
σχολεία. Κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει από τα σχολειά
µας. Τελεία και παύλα!
Να προχωρήσουν άµεσα µαζικοί, µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων. Να στελεχωθούν µε όλο το αναγκαίο προσωπικό τα ολοήµερα σχολεία, για να ικανοποιηθούν από Σεπτέµβρη τα αιτήµατα των οικογενειών για πρόσβαση στα ολοήµερα
σχολεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε ξαναπεί και θα επαναλάβουµε σε όλους τους τόνους ότι η κοινωνική ασφάλιση ήταν
και είναι µια από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζοµένων.
Βρίσκεται στον πυρήνα της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Εξασφαλίζει την προστασία, την κάλυψη των εργαζοµένων, των αδυνάτων, περιέχει την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική προστασία,
την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τον θεσµό των
βαρέων και ανθυγιεινών, την προστασία από τον επαγγελµατικό
κίνδυνο, τις άδειες ανάπαυσης και τοκετού. Αυτά τα δικαιώµατα
δεν χαρίστηκαν, αλλά κατακτήθηκαν ύστερα από σκληρούς αιµατηρούς αγώνες των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, µπορείτε να κάνετε ησυχία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Μιλάω πολύ δυνατά, κύριε Πρόεδρε, οπότε νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Όποιος θέλει, µπορεί να συζητάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ξέρω, αλλά δεν αρκεί.
Προς Θεού!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Όλα αυτά σήµερα έχουν σε µεγάλο βαθµό διαλυθεί και αποµένει
το τελειωτικό χτύπηµα µε τη σηµερινή ψηφοφορία.
Ξαναθέτουµε και σήµερα, όπως το κάναµε αρκετές φορές από
αυτό εδώ το Βήµα και µε αφορµή άλλες συζητήσεις, το απλό
ερώτηµα: Ποιοι ήταν αυτοί που από την πρώτη στιγµή χαιρέτισαν
και υποστήριξαν στο σχέδιο της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό;
Φυσικά όλες οι οργανώσεις, οι ενώσεις του µεγάλου κεφαλαίου
και οι εταίροι σας, τα κοράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο νόµος σας υλοποιεί ένα πάγιο
αίτηµά τους εδώ και χρόνια, να τελειώνει ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης και να µετατραπεί η ασφάλιση σε ατοµική
υπόθεση.
Για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί οι µονοπωλιακοί όµιλοι, για
να έρθουν νέες επενδύσεις και αναπτυξιακοί νόµοι, βασική προϋπόθεση είναι να αποσπάσουν οι επιχειρηµατίες νέα προνόµια,
να εξοικονοµηθεί κρατικό χρήµα για νέες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, σαν κι αυτές που δώσατε πριν από λίγο καιρό µε τροπολογίες σε βιοµηχάνους, σαν αυτές που δίνετε τώρα µε τον νέο
αναπτυξιακό νόµο.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι τµήµατα του κεφαλαίου, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι µεγαλέµποροι της υγείας καραδοκούν στη
γωνιά, για να αρπάξουν τη λεία από την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι, µε τις ρυθµίσεις του ασφαλιστικού εκτοπίζονται βίαια χιλιάδες φτωχοί αγρότες, χιλιάδες επαγγελµατίες,
που δεν θα αντέξουν και που τη θέση τους θα καλύψουν οι µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Να γιατί λέµε και ξαναλέµε ότι η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη
βρώµικη δουλειά που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις. Όλη η προπαγανδιστική φασαρία της Κυβέρνησης
όλο το προηγούµενο διάστηµα και µέσα στη Βουλή αυτές τις
µέρες είναι προκλητική, είναι εξοργιστική.
Αναφέρει ψευδώς πως δεν θα υπάρχουν νέες µειώσεις στους
νυν συνταξιούχους. Οι συντάξεις µειώνονται µέσω του νέου υπο-
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λογισµού τους και της µείωσης των επικουρικών και οι µειώσεις
αφορούν νέους και παλιούς συνταξιούχους, αφού η προσωπική
διαφορά που θα καταβάλλεται στους παλιούς συνταξιούχους θα
µπορεί να µειωθεί ανά πάσα στιγµή και θα δίνεται το πολύ µέχρι
το 2018.
Διαλύει τις επικουρικές, µειώνοντας το ποσό που παίρνει ένας
συνταξιούχος, τον οποίο δεν τον ενδιαφέρει αν η µείωση είναι
στην κύρια ή στην επικουρική, αλλά στο τι τελικά µπαίνει στην
τσέπη του και βέβαια µπαίνουν όλο και λιγότερα µε τον νόµο
σας.
Μειώνει δραστικά τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ µε νέα εισοδηµατικά κριτήρια και καταργεί το επίδοµα το 2019.
Τσακίζει αναπηρικές συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόµατα,
αφήνει στο έλεος της τύχης τις χιλιάδες ανθρώπους που, για
οποιονδήποτε λόγο, είναι ανίκανοι για εργασία.
Τα νέα µέτρα έρχονται να πατήσουν πάνω στις πολλαπλές µειώσεις σε συντάξεις και δικαιώµατα, στο χτύπηµα της δέκατης
τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, στο συνεχές µαχαίρι στο
ΕΚΑΣ και τις αναπηρικές που είχαµε όλα τα προηγούµενα πέντε
χρόνια.
Η Κυβέρνηση, που κορόιδεψε συνειδητά χιλιάδες συνταξιούχους, υποσχόµενη και τη δέκατη τρίτη σύνταξη, µε τον πιο επίσηµο και τρανταχτό τρόπο µέσω αυτού του σχεδίου θάβει µια
και καλή το δικαίωµα στη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη, καθώς αναφέρει ρητά πως το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται ανά µήνα δώδεκα φορές τον χρόνο.
Με απλά λόγια, τα µέτρα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, που ο εργαζόµενος λαός αντιπάλεψε µε τους αγώνες
του, έρχονται τώρα µε τον πιο επιθετικό τρόπο. Και όλα αυτά
δήθεν στο όνοµα της ισότητας και της προστασίας των αδυνάτων.
Στον βρώµικο πόλεµο της προπαγάνδας, που και εσείς έχετε
εξαπολύσει, ακούµε µέσα από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών
για το κοστοβόρο ασφαλιστικό σύστηµα, για τις αρνητικές αναλογίες συνταξιούχων-εργαζοµένων, για τις υπέρογκες συντάξεις,
τα ελλείµµατα των ταµείων, την κακοδιαχείριση, για ισοτιµία, ισονοµία, ακριβώς δηλαδή την ίδια γλώσσα που χρησιµοποιούσαν
και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, προκειµένου να σφάζουν
ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Τα ίδια είπε προχθές και ο Πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα. Όσο για τις συγκεκριµένες προτάσεις που επανειληµµένα ζητάτε για το ασφαλιστικό, πρόσφατα σας καταθέσαµε και στα Πρακτικά τις προτάσεις νόµου που έχει καταθέσει
το ΚΚΕ εδώ και έναν χρόνο για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό.
Θέλετε να τις καταθέσουµε πάλι σήµερα; Μπορούµε να τις ξανακαταθέσουµε στα Πρακτικά, µήπως χάθηκαν πουθενά!
Όσο δε για το ερώτηµα πού θα βρεθούν τα χρήµατα, η απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι µία: Να πληρώσουν πολύ απλά
αυτοί που ευθύνονται για τα ελλείµµατα στα ταµεία, δηλαδή το
κράτος και η µεγαλοεργοδοσία.
Οι εργαζόµενοι, που καλούνται για µια ακόµα φορά να πληρώσουν το µάρµαρο, έχουν πληρώσει διπλά και τρίδιπλα για το
ασφαλιστικό µε τη δουλειά τους, τις εισφορές τους, τη δυσβάστακτη φορολογία.
Την ίδια στιγµή, πάνω από 100 δισεκατοµµύρια είναι οι οφειλές
εργοδοσίας και κράτους προς τα ταµεία, οι ζηµιές από το τζογάρισµα των αποθεµατικών στο Χρηµατιστήριο, το κούρεµα του
PSI, µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Και µην καλύπτεστε πίσω από τις πραγµατικά τεράστιες ευθύνες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και µε την πρόσφατη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ -επί δικής σας Κυβέρνησης- τα ταµεία έχασαν πάνω από
ένα δισεκατοµµύριο.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να υπάρχει συζήτηση για το ασφαλιστικό,
που δεν θα ξεκινά από την επιστροφή των αποθεµατικών που καταληστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν µπορεί να υπάρχει συζήτηση, που δεν θα θέτει θέµα κατάργησης της µαύρης ανασφάλιστης εργασίας και όλων των
ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που δεν άγγιξε στο ελάχιστο
δεκαέξι µήνες τώρα η συγκυβέρνησή σας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
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Άρα, λοιπόν, όταν ζητάτε προτάσεις για το ασφαλιστικό και
την ίδια στιγµή θεωρείτε δεδοµένη την καταλήστευση των αποθεµατικών, θεωρείτε δεδοµένες τις δεσµεύσεις του µνηµονίου
για µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, θεωρείτε δεδοµένη
την εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει τριγύρω µας, είναι σαν να
ζητάτε προτάσεις για τον τρόπο παραπέρα σφαγής των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Έτσι απλά!
Τέτοιες προτάσεις µπορεί, βεβαίως, να σας καταθέσουν τα
άλλα κόµµατα, όχι όµως το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Άλλωστε, µαζί τους ψηφίσατε το µνηµόνιο, µαζί τους συµφωνείτε
στους βασικούς άξονες του νοµοσχεδίου, στα δικά τους χνάρια
βαδίζετε, άσχετα αν σήµερα µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σηκώνετε όλοι µεταξύ σας τους –ψευτοαντιπολιτευτικούς,
λέµε εµείς- τόνους εδώ µέσα στη Βουλή.
Σήµερα όλοι µαζί αντιπαλεύετε τους αγώνες, τις µορφές
πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ο λαός µας.
Κυρίες και κύριοι, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο χτυπά συνολικά
τα λαϊκά στρώµατα, βιοτέχνες, ελευθεροεπαγγελµατίες, αγρότες, εργαζόµενους µε µπλοκάκια, επιστήµονες, µηχανικούς, δικηγόρους, φαρµακοποιούς, γιατρούς, δηµοσιογράφους. Τριπλασιάζει τις εισφορές στους αγρότες. Αυξάνει τις εισφορές στους
ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες.
Για τους επαγγελµατίες η σύνδεση της παρεχόµενης σύνταξης µε τις εισφορές –άρα και το εισόδηµα- σε συνδυασµό µε τον
νέο τρόπο υπολογισµού των συντάξεων θα οδηγήσει χιλιάδες
ελευθεροεπαγγελµατίες σε σηµαντικές και µεγάλες µειώσεις των
συντάξεών τους, στη δουλειά µε τη µαγκούρα στο χέρι. Θα εξαναγκάσει χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους να λάβουν περίπου το
65% του εισοδήµατός τους, µε λογικό αποτέλεσµα και το κλείσιµο των βιβλίων και το λουκέτο και την ανεργία.
Κανένας εργαζόµενος, νέος, συνταξιούχος δεν πρέπει να πιστέψει λέξη από όσα λέει η Κυβέρνηση. Αυτό το έγκληµα ήταν
προσχεδιασµένο. Τα ίδια µέτρα παίρνονται και στις άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν γενικές κατευθύνσεις από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κανένας εργαζόµενος δεν
πρέπει να πέσει στην παγίδα της ρύθµισης του χρέους και της
ανάπτυξης, που δήθεν θα αναπληρώσουν τις σηµερινές δυσκολίες. Τα βάρβαρα µέτρα είναι το προαπαιτούµενο για την όποια
ρύθµιση χρέους. Ήρθαν για να µείνουν και στη φάση της όποιας
ανάκαµψης –που και αυτή είναι αβέβαιη, βέβαια-, µε βάση την
πορεία και της παγκόσµιας και της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο σκέλος της φορολογικής πολιτικής η Κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο θράσους. Όσο
και αν σας ενοχλεί, θα σας θυµίζουµε συνεχώς ότι πριν από έναν
χρόνο ο Πρωθυπουργός δεσµευόταν για αφορολόγητο στις
12.000 ευρώ, για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, για µείωση του ΦΠΑ
από το 23%, για πάταξη της λαθρεµπορίας καυσίµων. Θα σας
θυµίζουµε συνεχώς, κυρίως για να βγάζει συµπεράσµατα ο ελληνικός λαός έξω από αυτή την Αίθουσα, ότι, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
στην αντιπολίτευση, δήλωνε καθηµερινά ότι η κατάργηση των
χαρατσιών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά του, ότι είναι
αδιανόητο οι µικροϊδιοκτήτες να µετατρέπονται σε ενοικιαστές
στα ίδια τους τα σπίτια και ότι οι έµµεσοι φόροι είναι πιο άδικοι,
γιατί καταβάλλονται εξίσου από όλους, ανεξάρτητα από τα εισοδήµατα που έχουν.
Τώρα παρακολουθούµε αυτή την κάλπικη αντιπαράθεση του
ΣΥΡΙΖΑ µε τη Νέα Δηµοκρατία σχετικά µε το ποιος είναι ο λιγότερο επώδυνος τρόπος για τη νέα σφαγή του λαού. Η νέα αύξηση της φοροαφαίµαξης ή η νέα µείωση των κρατικών δαπανών
για την κοινωνική πολιτική; Όσες ατάκες, όσες φραστικές κορόνες και αν ανταλλάξουν τις επόµενες ώρες ο κ. Τσίπρας και ο κ.
Μητσοτάκης, δεν µπορούν να κρύψουν τη βαθιά επί της ουσίας
συµφωνία τους στην πολιτική που σφαγιάζει έναν λαό, για να
ανακάµψουν µόνο τα κέρδη του κεφαλαίου.
Η Κυβέρνηση προτείνει και η Νέα Δηµοκρατία συµφωνεί σε
νέες φορολογικές απαλλαγές για δεκαπέντε χρόνια και στις άµεσες επιδοτήσεις έως 45% του κόστους της επένδυσης των οµίλων από το κράτος, που προβλέπει το σχετικό νέο σχέδιο νόµου.
Η Κυβέρνηση διατηρεί τη φορολογική ασυλία των εφοπλιστών,
που πληρώνουν ίσους φόρους µε τα ναύλα µερικών ηµερών. Και
η Νέα Δηµοκρατία βεβαίως δεν βγάζει άχνα γι’ αυτό.
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Βεβαίως, δεν πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία. Απανωτά αντιλαϊκά µέτρα, για να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα των µονοπωλιακών οµίλων, παίρνουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα οι φίλοι του κ. Τσίπρα, δηλαδή οι Γάλλοι και οι Ιταλοί σοσιαλδηµοκράτες.
Στη Γαλλία η κυβέρνηση Ολάντ τσακίζει τα εργατικά δικαιώµατα, απελευθερώνει τις απολύσεις και το ηµερήσιο ωράριο µε
τον νόµο Ελ Κοµρί. Στην Ιταλία η κυβέρνηση Ρέντσι θέτει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των τραπεζών µε το ταµείο διάσωσης «Άτλας».
Την ίδια ώρα όλες οι κυβερνήσεις καλούν τους λαούς να βάλουν πλάτη, να µατώσουν ξανά, για να στηριχθεί η εθνική οικονοµία, δηλαδή η άρχουσα τάξη των καπιταλιστών, µιας και αυτές
είναι οι λέξεις που πρέπει πλέον να χρησιµοποιούµε και µέσα
εδώ στη Βουλή και έξω ο λαός στους µαζικούς αγώνες του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, λίγο συντοµεύετε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Ναι, σε λίγο θα τελειώσω.
Υποστηρίζετε ότι τα φορολογικά µέτρα φέρνουν κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι αστείος και ταυτόχρονα προκλητικός ο ισχυρισµός σας, κύριε Πρωθυπουργέ.
Έχετε ήδη συµφωνήσει για ένα νέο µεγάλο πακέτο έµµεσης
φορολογίας, συνολικού ύψους σχεδόν 1,8 δισεκατοµµυρίου
ευρώ, σύµφωνα µε την Κοµισιόν.
Αυξάνετε ξανά δραστικά την έµµεση φορολογία, µετά τις συνεχείς απανωτές αυξήσεις της προηγούµενης εξαετίας, µε τελευταία την τεράστια αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, που προωθήσατε
µερικούς µήνες πριν.
Αυταπατάσθε εάν νοµίζετε πως οι αυξήσεις δεν θα γίνουν εύκολα αντιληπτές, γιατί στην πραγµατικότητα χαρατσώνετε τη
µέση τετραµελή οικογένεια, µόνο από τους έµµεσους φόρους,
µεσοσταθµικά, µε επιπλέον 700 ευρώ τον χρόνο. Από πού, αλήθεια, θα βρεθούν αυτά τα 700 ευρώ κάθε χρόνο; Θα βρεθούν
µέσα από την πρόσθετη φτωχοποίηση των εργατικών λαϊκών οικογενειών, που θα αναγκαστούν να κόψουν κι άλλο από τις διάφορες ανάγκες τους, τα τρόφιµα, τη βενζίνη, τη χρήση του
ίντερνετ, που µάλιστα σχεδιάζετε να φορολογήσετε, παρά τα παχυλά λόγια για στήριξη των νέων τεχνολογιών. Σχεδιάζετε να αυξήσετε κι άλλο τη φορολογία των καυσίµων, ώστε να απορροφήσετε την όποια µείωση προήλθε από την πτώση των διεθνών τιµών.
Βέβαια, είστε αρκετά κυνικοί, ώστε να ισχυριστείτε πως η δική
σας φορολογία είναι και φιλολαϊκή. Δεν θα εξέπληττε κανέναν,
αν µας λέγατε πως η αύξηση φόρου στον καπνό, για παράδειγµα, την οποία έχετε στο πρόγραµµα, βοηθά τους εργαζόµενους, αφού περιορίζει το ανθυγιεινό κάπνισµα! Ίσως και η
φορολογία του ίντερνετ και της συνδροµητικής τηλεόρασης και
των κινητών για σας έχει επίσης φιλολαϊκό χαρακτήρα, θα βοηθήσει να µην κάθονται στην τηλεόραση, δηλαδή, και στον υπολογιστή οι εργαζόµενοι, οι νέοι και έτσι µπορεί να έχει θετικό
αντίκρισµα στην κοινωνικότητα των λαϊκών στρωµάτων! Είστε
ικανοί για όλα!
Εξίσου αντιδραστικό χαρακτήρα έχει και το νέο πακέτο άµεσης φορολογίας, που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που έχετε
φέρει για ψήφιση. Υπολογίζετε πως από την πρόσθετη αύξηση
της άµεσης φορολογίας θα εισπράξετε 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ
ετησίως, που έρχονται να προστεθούν στα 20 δισεκατοµµύρια
άµεσων φόρων, από τους οποίους το κεφάλαιο καταβάλλει λιγότερο από 2 εκατοµµύρια.
Ποιος άραγε θα πληρώσει τη λυπητερή; Το ερώτηµα φυσικά
είναι πάλι ρητορικό, αφού για το µεγάλο κεφάλαιο προβλέπονται
νέες φοροαπαλλαγές. Με το νοµοσχέδιο και την τροπολογία που
κατατέθηκε το αφορολόγητο όριο µειώνεται ακόµα περισσότερο,
φθάνοντας µέχρι τις 8.636 ευρώ. Θεωρείτε δηλαδή πως πρέπει
να φορολογηθεί ακόµα και κάποιος που αµείβεται λίγο πάνω από
τον βασικό µισθό.
Πραγµατικά έχουµε βαρεθεί το επιχείρηµά σας πως το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο ήθελε ακόµα µεγαλύτερη µείωση. Είναι σαν
να συγκρίνεις αν είναι καλύτερο να πνιγείς στα τέσσερα µέτρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νερό ή στα τρία µέτρα νερό.
Οι φορολογικές αλλαγές που προωθείτε οδηγούν σε επιβαρύνσεις τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων. Για τις
ελάχιστες κατηγορίες για τις οποίες προβλέπονται ελαχιστότατες µειώσεις, απλώς τους τα παίρνετε από την άλλη τσέπη, αφού
για αυτούς προβλέπονται τεράστιες αυξήσεις στην ασφάλιση.
Ίσως θέλετε να εµφανίσετε την αύξηση της φορολογίας των µερισµάτων και των ενοικίων ως ταξική νίκη.
Κρύβετε πως ο µεγάλος όγκος των κερδών του κεφαλαίου δεν
καταγράφονται ως µερίσµατα, γιατί επανεπενδύονται. Λέτε ότι
θέλετε να φορολογήσετε τον πλούτο. Γιατί άραγε δεν φορολογείτε την αξία κατοχής των µετοχών, των οµολόγων, την κατοχή
των πλοίων, των εργοστασίων; Γιατί δεν αίρετε το καθεστώς της
ανωνυµίας που διέπει τις µετοχές, για να δούµε ποιος έχει τον
πραγµατικό πλούτο στα χέρια του;
Τα νέα φορολογικά σας µέτρα οδηγούν σε αυξήσεις φόρου
για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων. Όµως και
έτσι, το 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ δεν προκύπτουν. Το ερώτηµα
που τίθεται είναι πώς θα βγει το 1,7 δισεκατοµµύριο άµεσης φορολογίας. Η µόνιµη απάντησή σας είναι πως θα κυνηγήσετε τη
φοροδιαφυγή.
Μάλλον, όταν λέτε βέβαια για φοροδιαφυγή, εσείς εννοείτε τις
κατασχέσεις για χρέη των 500, των 1.000, των 2.000 άντε και των
5.000 ευρώ, αυτά, δηλαδή, που ετοιµάζει ο επίσηµος φοροεισπράκτορας της Κυβέρνησης, ο κ. Αλεξιάδης. Οι υπολογισµοί
σας απλά σκιαγραφούν νέα φορολογικά µέτρα, που θα φέρετε
το επόµενο διάστηµα.
Είναι θράσος, λοιπόν, να µιλάτε εσείς για ηθικό πλεονέκτηµα
της Αριστεράς, να πιάνετε, δηλαδή, στο στόµα σας τις εκατοντάδες χιλιάδες βασανισµένους από το κράτος στις εξορίες και
στις φυλακές παλαιότερα, που χτυπήθηκαν αλύπητα από τα πολιτικά αφεντικά σας σήµερα -είναι και δικά σας πλέον-, γιατί πάλευαν να σταµατήσει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είστε και εσείς εχθρός των εργαζοµένων µε τη σηµερινή σας
ψήφο και µε όσα έχετε κάνει µέχρι τα σήµερα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι βέβαια!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η
πολιτική σας τσακίζει τη ζωή του λαού µας για τα κέρδη των µονοπωλίων. Από τη µια διατηρείτε και ενισχύετε τις νόµιµες φοροελαφρύνσεις των µονοπωλίων και από την άλλη συνεχίζετε τη
φοροαφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων, τα οποία βλέπουν να αυξάνονται συνεχώς οι φόροι και να µειώνονται τα εισοδήµατά
τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, και άλλους, που ανέφεραν οι εισηγητές και οι οµιλητές του κόµµατός µας, το κατάπτυστο αυτό νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό-φορολογικό πρέπει
-δεν λέµε να αποσυρθεί έστω και στο παρά πέντε, που θα ήταν
φυσικά το καλύτερο- να καταψηφιστεί από τους Βουλευτές
αυτής της Βουλής, τουλάχιστον από όσους και όσες δεν έχουν
ακόµα πλήρως ενσωµατωθεί στην, έτσι και αλλιώς, διεφθαρµένη
εξουσία.
Εµείς λέµε ότι µπορούµε να ζήσουµε όπως µας αξίζει. Υπάρχουν παραγωγικές δυνατότητες στη χώρα. Μπορεί πραγµατικά
η εργατική τάξη, ο λαός να έρθει στην εξουσία. Μπορεί να αξιοποιηθεί ο κεντρικός επιστηµονικός σχεδιασµός, η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων του λαού στην οργάνωση και διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής των κοινωνικών υπηρεσιών, µε
αποδέσµευση από όλες τις λυκοσυµµαχίες.
Μόνο έτσι µπορεί να µπει τέλος στα βάσανα που συσσωρεύει
στον λαό αυτό το σάπιο σύστηµα, οι κρίσεις του, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτόν τον αντιλαϊκό δρόµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Θα παρακαλούσα γενικώς να µη γίνεται υπέρβαση του χρόνου. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο κ. Κουτσούµπας ήταν άψογος σε
πλήθος συνεδριάσεων για µήνες ολόκληρους, αλίµονο.
Ο κ. Γεωργιάδης, παρακαλώ, να µιλήσει από τη θέση του, για
τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί από εδώ;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι υποχρεωτικό,
αλλά επειδή είναι λίγος ο χρόνος. Όµως, τόσο θα µιλήσετε, όπως
και η κ. Χριστοφιλοπούλου ύστερα.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα προσπαθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι «θα προσπαθήσετε».
Θα το καταφέρετε, είµαι σίγουρος.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω,
αν δεν έχουµε διακοπές. Καλησπέρα σε όλους.
Όπως ανέφερα κι εχθές, σκοπός της οµιλίας µου γενικότερα
είναι να αναδείξω την πολιτική διάσταση των θεµάτων. Τα οικονοµοτεχνικά και ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο τα έχουµε συζητήσει
και στις επιτροπές και σε προηγούµενες οµιλίες.
Ο κ. Κατρούγκαλος απάντησε σε δύο συγκεκριµένες προτάσεις που έχουµε κάνει στην Επιτροπή Οικονοµικών. Τι περιελάµβαναν αυτές; Να µπουν, αφ’ ενός, εισοδηµατικά κριτήρια στις
συντάξεις, δηλαδή αν κάποιος έχει ήδη υψηλά εισοδήµατα άνω
των 3.000 ευρώ από άλλες πηγές, όπως ενοίκια, τόκους καταθέσεων, µερίσµατα εταιρειών κ.λπ., να αναστέλλεται προσωρινά η
σύνταξή του, έτσι ώστε να µπορέσουµε να αυξήσουµε και τις χαµηλές συντάξεις.
Ο κύριος Υπουργός απάντησε ότι, αν ξεκινήσει να βάζει εισοδηµατικά κριτήρια στις συντάξεις, τότε στο απώτερο µέλλον
αυτό µπορεί να εξελιχθεί σε περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων αυτών.
Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν έχει λογική. Αν δεν θέλετε να επιβάλλετε ένα λογικό µέτρο, καλύτερα τότε να µην κάνετε τίποτα.
Όπως, για παράδειγµα, αν βάζετε αυτή τη στιγµή 3.000 ευρώ
ανώτατο όριο σύνταξης, κάποιος στο µέλλον θα έρθει και θα το
κατεβάσει στις 2.000 ευρώ. Ειλικρινά, δεν µπορούµε να καταλάβουµε πού υπάρχει λογική σε αυτή την απάντησή σας.
Η άλλη µας πρόταση ήταν να επιβαρύνουµε φορολογικά και
ασφαλιστικά περισσότερο εκείνους που έχουν ευνοηθεί σκανδαλωδώς από τις κυβερνήσεις του παλαιοκοµµατισµού, δηλαδή
εκείνους που εισπράττουν υπέρογκες συντάξεις και έχουν διπλούς και τριπλούς µισθούς σε σχέση µε αυτούς του ιδιωτικού
τοµέα και παίρνουν και υψηλά εφάπαξ. Αυτά τα βλέπουµε στον
δηµόσιο τοµέα, τις ΔΕΚΟ, καθώς και σε πρώην αιρετούς.
Εάν γίνονταν αυτά στην πράξη, αν δηλαδή κάναµε ουσιαστικές
µεταρρυθµίσεις στον µηχανισµό, θα µπορούσαµε να προωθήσουµε την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν θα βάζαµε σε διαµάχη τις
κοινωνικές τάξεις.
Κι εσείς απαντήσατε ότι δεν βάζουµε, λέει, σε αντιπαλότητα
τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, επειδή απλά κόβουµε αναλογικώς και από τους δύο.
Μα, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Όταν κόβεις ισοµερώς και από
τους δύο, τη στιγµή που ο ένας εισπράττει περισσότερα από τον
άλλο, τότε εξακολουθείς να διαιωνίζεις την κοινωνική ανισότητα.
Και το κάνεις ακόµη χειρότερο, διότι διατηρείς την κοινωνική ανισότητα κάνοντας και τους δύο αναλογικά φτωχότερους. Αισθανόµαστε πραγµατικά παράξενα, όταν µιλάµε µε ορθολογισµό
µέσα στο Κοινοβούλιο.
Από την άλλη, βλέπουµε µε απορία να κατεβάζετε συνεχώς το
αφορολόγητο και αυτή τη στιγµή έχει φθάσει στις 8.600 ευρώ.
Ελπίζω να έχει κλειδώσει εκεί και να µην έχουµε κι άλλη κάθοδο.
Και όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτος, αν το όριο πέσει κάτω από
9.100 ευρώ, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Αναµένουµε. Το «άντε γεια»
του κ. Λοβέρδου εχθές ήταν ίσως η καλύτερη ατάκα που άκουσα
εδώ µέσα.
Μέσα σε όλα αυτά, τελειώνετε και τον αυτοαπασχολούµενο
και τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία και τον ελεύθερο επαγγελµατία. Εκεί δεν υπάρχει κανένα αφορολόγητο. Εν µία νυκτί το 26%
το κάνετε 29% και όχι µόνο αυτό. Καταργείτε και τη ρύθµιση της
απαλλαγής καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών, εάν κάποιος πρέπει να έχει παράλληλα και κάποια εξαρτηµένη σχέση
εργασίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει κι άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε όλους τους επαγγελµατίες και ιδιώτες και να τους κλειδώσετε σε ένα υπόγειο, να τους βάλετε αλυσίδες στα πόδια, να
τους δώσετε πρόσβαση µόνο στο e-banking, για να σας πληρώνουν φόρους και εισφορές, για να τελειώνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγα δευτερόλεπτα ακόµη, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Όσο εσείς θεωρείτε εχθρό σας αυτόν που εργάζεται και παράγει, τόσο εµείς θεωρούµε εσάς εχθρούς µας για τη χώρα µας.
Όσο εσείς θέλετε να περάσετε την κοινωνική ανισότητα, το ιδανικό του συνδικαλιστικού νεοπλουτισµού, που κάνει συνεδριάσεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία, τόσο εµείς επιµένουµε να
υπερασπιζόµαστε τον φιλότιµο πατριώτη και παραγωγικό εργαζόµενο και στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. Εσείς µε τον
παλαιοκοµµατισµό σας κι εµείς µε την προσδοκία της νέας δηµιουργικής εποχής που θα επιδιώξουµε να ανθήσει.
Έχουµε καταψηφίσει το εν λόγω νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθούµε και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, τηρήστε
κι εσείς, όπως ο προηγούµενος οµιλητής, τον χρόνο.
Ύστερα θα µιλήσει ο κ. Λεβέντης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά απ’ αυτή τη µέρα την κουραστική, νοµίζω ότι θα
ήθελα να ξεκινήσω µε κάτι που ενδεχοµένως µας ενώνει όλους
και αυτό δεν είναι άλλο από τη µητέρα, που γιορτάζει σήµερα.
Και αντί άλλης ευχής, καλό θα ήταν να θυµηθούµε τις µητέρες
των παιδιών που χάθηκαν άδικα από τη βία και από εγκληµατικές
πράξεις και ιδιαίτερα το µυαλό µου πηγαίνει στη µητέρα του
Παύλου Φύσσα, αλλά και στις µητέρες των παιδιών της Marfin
και σε όλες τις άλλες µανάδες που έχασαν τα παιδιά από τη βία,
την τροµοκρατία, το έγκληµα.
(Χειροκρότηµα)
Όλες τις µανάδες που έχασαν από κάθε µορφή βίας τα παιδιά
τους, κυρία Κόλλια.
Κατά τα άλλα, είναι πολύ βαριά η µέρα. Είναι βαριά η µέρα,
γιατί, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι βαρύς ο λογαριασµός. Το τέταρτο µνηµόνιο και το παρόν νοµοσχέδιο είναι
πολύ βαρύ. Είναι 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ ο λογαριασµός στο
ασφαλιστικό στις πλάτες του ελληνικού λαού και µε την τελευταία τροπολογία είναι 1,9 δισεκατοµµύριο το φορολογικό.
Αλήθεια, ο κ. Τσακαλώτος είναι εδώ; Γιατί κανονικά, κύριε
Πρωθυπουργέ, µας είχε πει τον Απρίλιο, όχι τον Γενάρη που µας
ήρθε εδώ και µας είπε «το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ το τάξαµε τον Γενάρη», αλλά τον Απρίλιο ο κ. Τσακαλώτος είχε πει ότι
«εάν πέσει κάτω από τις 9.000 το αφορολόγητο, εγώ θα παραιτηθώ». Δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν τον έχει πιάσει η τρόικα, οι
θεσµοί ή ποιος τον έπιασε, αλλά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή
και δεν ξέρω τι θα µας πει γι’ αυτά που έλεγε τον Απρίλιο. Είναι,
λοιπόν, πολύ βαρύς ο λογαριασµός και φέρει την υπογραφή σας,
κύριε Πρωθυπουργέ, και την υπογραφή του κ. Καµµένου. Είναι
το τέταρτο µνηµόνιο.
Εν τάχει, γιατί τα έχουµε πει και τα έχουµε αναλύσει, οι µεγάλοι χαµένοι είναι κατ’ αρχάς οι παραγωγικές, οι δυνατές τάξεις,
η µεσαία τάξη αλλά και οι επιστήµονες, οι έµποροι, οι βιοτέχνες,
οι αγρότες. Η αύξηση των εισφορών δεν έχει προηγούµενο. Δεν
έχει προηγούµενο και αυτό που κάνετε είναι να οδηγείτε την κοινωνία σιγά σιγά σε µια «µαδουροποίηση», όλα προς τα κάτω, από
το ολοήµερο σχολείο έως την ανταποδοτικότητα των εισφορώνπαροχών στην κοινωνική ασφάλιση, όλα προς τα κάτω, έως το
αντισυνταγµατικό των εισφορών υγείας, ό,τι πληρώσεις, είτε χιλιάρικό είτε κατοστάρικο, το ίδιο κρεβάτι θα έχεις. Όλα αυτά
οδηγούν την κοινωνία σε ισοπέδωση, καταπνίγουν κάθε έννοια
επιχειρηµατικότητας, δυναµισµού, παραγωγικότητας.
Ας θυµηθούµε µόνο ότι ένας έµπορος που βγάζει 30.000 τον
χρόνο –πλούσιος πολύ, θα µου πείτε, µεσαία τάξη-, ενώ πληρώνει 4.400 ευρώ εισφορά, τον βάζετε να πληρώσει 8.000 µε τη µία.
Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καν τις εκπτώσεις που δώσατε στους
µηχανικούς και τους δικηγόρους. Όχι ότι κάνατε κανένα δώρο!
Τσακίζονται κι αυτοί. Τους δώσατε, όµως, τέσσερα χρόνια, µια
ανάσα, την οποία στερείτε από τους έµπορους και τους βιοτέχνες. Σας κάναµε τροπολογία. Δεν σας άκουσα να τη δέχεστε,
κύριε Κατρούγκαλε.
Για τον ΟΓΑ, δηλώνατε, κύριε Υπουργέ της Εργασίας,…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ, να
ακούγεται η οµιλήτρια. Παρακαλώ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …ότι θα µείνει ο ΟΓΑ αυτόνοµος, δηλώνατε, κύριε Υπουργέ.
Φεύγει ο κύριος Πρωθυπουργός! Βέβαια. Πώς να κάτσει; Τα
είχε πει κι ο ίδιος στους αγρότες. Πώς να µη φύγει; Είχε πει ο κ.
Τσίπρας στους αγρότες «θα µείνει ο ΟΓΑ αυτόνοµος» και φεύγει
τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Σε φοβάται, σε τρέµει!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µε ενδιαφέρει τι
κάνει, πάντως φεύγει.
Λοιπόν, τα µικρά καφενεία –κι αυτό είναι στην τροπολογία µας,
κύριε Υπουργέ, τελευταία στιγµή σκεφτείτε το- καταδικάζονται.
Βάλτε τα µαζί µε τον ΟΓΑ στην ίδια µοίρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Άρθρο 40 παράγραφος 3. Το προβλέπει ρητά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, το άρθρο 40 παράγραφος 3 είναι µια µεγάλη φενάκη, όπως και τα ψέµατα που
λέτε! Αυτό είναι! Είναι µια φενάκη όλο, όλο αυτό το νοµοσχέδιο!
Αφήστε τα αυτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας ενοχλούν το ξέρω. Ενοχλείστε, το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ. Δόθηκαν οι διευκρινίσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. Θα υπερβώ τον χρόνο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όµως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θέλετε να ακούτε τα καλά και συµφέροντα. Δεν γίνεται να το
κάνετε, όµως.
Για τους συνταξιούχους, ποπό, δεν θίγονται οι συντάξεις, κόβουµε –λέει- 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από το ασφαλιστικό και
δεν κόβουµε µία σύνταξη.
Τι λέτε, καλέ; Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω; Από
το ΕΚΑΣ; Δηλαδή, ένας άνθρωπος που παίρνει 7.800 ευρώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε µισό λεπτό επιπλέον, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, κρατήστε
τον χρόνο µου.
Σε έναν συνταξιούχο του ΕΚΑΣ που παίρνει επτά χιλιάρικα τον
χρόνο, δηλαδή ένα εξακοσάρι περίπου σύνταξη, του κόβετε το
ΕΚΑΣ. Γιατί το κάνετε αυτό;
Τους µονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ; Τους τσακίζετε! Τους
τραπεζικούς υπαλλήλους, από χρήµατα που οι ίδιοι έχουν εισφέρει.
Αυτό το ασφαλιστικό είναι λεπίδα στον λαιµό της κοινωνίας,
του κάθε συνταξιούχου, του κάθε ασφαλισµένου. Χάνουν όλοι
από αυτό.
Εν τέλει, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν πρόκειται να µας βρείτε
ούτε συνενόχους ούτε υποστηρικτές. Εµείς όχι µόνο θα καταψηφίσουµε, αλλά θα παλέψουµε για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό. Γιατί,
αν όλα αυτά που κάνατε εξασφάλιζαν τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού για τις επόµενες γενιές, τουλάχιστον, θα λέγαµε χαλάλι,
αλλά αυτό το ασφαλιστικό δεν είναι µόνο καρµανιόλα για τη µισή
-και παραπάνω- τάξη των συνταξιούχων, αλλά και για τους παραγωγικούς φορείς. Είναι καρµανιόλα για την κοινωνία, για την
οικονοµία, για την προοπτική αυτής της χώρας και το καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο Πρόεδρος, ο κ. Λεβέντης, έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, µη µιλάτε από κάτω. Ησυχία! Δεν θα επιτρέψω
καµµία ερωταπόκριση ή οτιδήποτε και καµµία διακοπή στον Πρόεδρο. Εντάξει; Παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Και, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που είστε
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εδώ. Προφανώς εισακούσατε το προηγούµενο αίτηµά µου, ότι
επί των δέκα οµιλιών που έχω κάνει, έχετε παραστεί µόνο δύο
φορές και θέλετε να γίνουν τρεις. Σας ευχαριστώ. Είναι πρόοδος.
Είναι και η γιορτή της µητέρας σήµερα. Στις µητέρες όλης της
Ελλάδας να ευχηθώ να ζήσουν µε υγεία και προκοπή, να δουν
τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους όπως ποθεί εκάστη. Και
βέβαια εύχοµαι να µην ταλαιπωρούµε τις µητέρες όσο τις έχουµε
ταλαιπωρήσει σαν κράτος, γιατί η µητέρα αξίζει καλύτερη αντιµετώπιση.
Το ασφαλιστικό πρόβληµα είναι ένα πρόβληµα το οποίο λύνεται µε ανεύρεση νέων πόρων ή µε ανάπτυξη. Θα βρούµε, δηλαδή, κάποιους καινούργιους πόρους να εισαγάγουµε ή θα κάνουµε ανάπτυξη –επενδύσεις- και θα προκύψουν έσοδα για το
κράτος. Και από εκεί, µπορούµε να το στηρίξουµε το ασφαλιστικό σύστηµα.
Υπάρχουν και κράτη, βέβαια, όπως η Αµερική, που έχουν
ασφαλιστικό σύστηµα τελείως ιδιωτικό και κάποια στιγµή, αναγκαστικά, θα σκεφτούµε και αυτό ως άποψη, δοθέντος ότι συνεχώς η κρατική µέριµνα στον τόπο αυτό µειώνεται και εξασθενίζει.
Άρα, µοιραίως, ενώ έχουµε συνδέσει την ασφάλιση στη χώρα
µας ως κρατικά εγγυηµένη, κάποια στιγµή θα τη δούµε και σε
ιδιωτικά χέρια, αρχικά ποσοστιαίως και µελλοντικά και κατά πλειοψηφία. Εκεί βαδίζουµε. Μην έχουµε αυταπάτες.
Εποµένως η ανεύρεση νέων πόρων θα ήταν το σηµαντικό για
την ασφάλιση. Αυτό που κάνουν αυτά τα νοµοσχέδια εδώ του κ.
Κατρούγκαλου είναι διαχείριση. Παίρνει από εδώ, κόβει από εκεί.
Κόβει τα 1,8 δισεκατοµµύρια, προσπαθεί. Και µάλιστα έχει και
ταχυδακτυλουργικές ικανότητες ο κ. Κατρούγκαλος, αφού καταφέρνει µε λιγότερα λεφτά να δίνει τις ίδιες συντάξεις. Ο κ. Φλαµπουράρης, βέβαια, ήταν πιο ειλικρινής σε κάποιο κανάλι και είπε
«κόβονται 20%, 30% οι επικουρικές». Ο Κατρούγκαλος δεν το
είπε ποτέ. Ο Φλαµπουράρης ήταν πιο ειλικρινής γιατί είναι µηχανικός στο επάγγελµα και οι µηχανικοί –ξέρετε- δεν µπορούµε να
είµαστε όσο ψεύτες είναι οι δικηγόροι –θα µου επιτρέψετε να
πω. Εποµένως το ζήτηµα είναι η ανάπτυξη και να µην τρώµε τις
σάρκες µας, παίρνοντας από τον έναν.
Η άποψη του κ. Κατρούγκαλου είναι ότι µεταφέρει –λέει- τα
βάρη στις ανώτερες εισοδηµατικά τάξεις. Εγώ θα προτιµούσα να
πείσει τις τάξεις αυτές να κάνουν επενδύσεις. Τότε θα δούλευε το
σύστηµα. Δηλαδή το να τον φορολογήσεις από ένα κράτος πλαδαρό, παχυδερµικό που δεν αποδίδει, που δεν λειτουργεί, δεν
φέρνεις αποτέλεσµα.
Αν πείθαµε τους πλούσιους, τους ευπορότερους Έλληνες να
κάνουν επενδύσεις, αυτό θα ήταν συµµετοχή σε αυτό που λέµε
ανάπτυξη. Όµως, µέχρι τώρα δεν πείθουµε, τουναντίον τους
βλέπω να βγάζουν τα λεφτά τους πιο έξω από ότι τα έχουν βγάλει, τους βλέπω να τα εξαφανίζουν κιόλας.
Η λύση στο πότε θα λυθεί το θέµα το κρίσης είναι όταν δούµε
να επιστρέφουν οι καταθέσεις. Έχετε δει εσείς να επιστρέφουν
οι καταθέσεις; Εγώ το αντίθετο βλέπω. Την άλλη φορά που
ήµουν σε κάποια περιοχή της Ελλάδας -στην Πάτρα ή στο
Άργος- µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και µε πήραν καµµιά
πενηνταριά άτοµα και µε ρώτησαν αν θα γίνει κούρεµα γιατί –
λέει- στο ίντερνετ γινόταν χαµός για το αν θα γίνει κούρεµα, γιατί
πάµε για Grexit. Δηλαδή το αντίθετο διαδίδεται, όχι να φέρουν
καταθέσεις, αλλά να σηκωθούν να τις πάρουν.
Και θα τις έπαιρναν, αν δεν υπήρχαν capital controls. Αν θέλει
ο κύριος Πρωθυπουργός, ας κάνει µία δοκιµή και να αφήσει
ελεύθερη την ανάληψη των καταθέσεων για µία µέρα, για να δει
πόσες θα µείνουν, για να δει τι βαθµό εµπιστοσύνης έχει πετύχει
στην οικονοµία. Έτσι; Από εκεί θα το δούµε.
Όταν ήρθε ο κ. Κατρούγκαλος εις το γραφείο της Ένωσης
Κεντρώων να µας φέρει το νοµοσχέδιο, του είπαµε περί ανάπτυξης, ότι αυτή είναι η λύση, δηλαδή νέα έσοδα, επενδύσεις και να
πείσουµε τους πλουσίους ξένους και Έλληνες να έρθουν να
επενδύσουν γιατί εκεί έγκειται η λύση του ελληνικού προβλήµατος. Του είπα, όµως, ότι αφού κάνει ένα διαχειριστικό νοµοσχέδιο, καθαρά διαχειριστικό, υπάρχουν µερικές λύσεις, όπως να
κόψουµε τις συντάξεις των πλουσίων. Δηλαδή πλούσιο εγώ
θεωρώ έναν που έχει έσοδα από ενοίκια, από τόκους καταθέσεων, από µερίσµατα και λοιπά, πάνω από 3.000 ευρώ µηνιαίως.
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Να κόψουµε τις συντάξεις των πλουσίων. Να κόψουµε τις συντάξεις των τέως Βουλευτών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θέλω ησυχία, παρακαλώ, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δείχνουν υποδειγµατική
συµπεριφορά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα έχετε προσέξει στην Αίθουσα αυτή ότι ποτέ από τα έδρανα
της Ένωσης Κεντρώων δεν διακόψαµε κανέναν. Τον ίδιο σεβασµό απαιτώ και εγώ.
Το λέω γιατί εχθές έγινε εδώ ένα επεισόδιο, παρουσία του κυρίου Προέδρου της Βουλής. Δηλαδή πώς γίνεται στα έδρανα της
Ένωσης Κεντρώων να έχουµε σιωπή και εσείς όλοι να κάνετε θόρυβο; Δεν είναι σεβασµός αυτό, πρώτα πρώτα προς τον Πρόεδρο που τον εκλέξατε και τον αναγκάζετε να σας επαναφέρει
στην τάξη. Δεν είναι προς τιµή σας αυτό. Το λέω σε όλους.
Έλεγα για τις συντάξεις των πλουσίων, τις συντάξεις των τέως
Βουλευτών και τις πολλές συντάξεις. Αφήνει ο κ. Κατρούγκαλος
3.070 ευρώ τη µεγίστη σύνταξη, όταν οι νέοι δουλεύουν υπό
επαχθείς όρους σε σουπερµάρκετ και παίρνουν 400 ευρώ. Πάει
σε κάποιους Έλληνες να παίρνουν 3.000 ευρώ σύνταξη και να
δουλεύει ο νέος που έχει παιδιά και οικογένεια και είναι τριάντα
πέντε ετών για 400 ευρώ;
Θα µου πείτε είναι λύση να τους πάρουµε τις συντάξεις; Είναι
το αίσθηµα δικαιοσύνης, γιατί αυτές οι συντάξεις βγήκαν µέσα
από χαριστικές τροπολογίες που η Βουλή των τελευταίων πενήντα ετών κάθε φορά ψήφιζε, «άντε και άλλη µία χαριστική, είναι
λίγη αυτή», άντε και άλλη µία χαριστική και έτσι φτάσαµε σε ένα
άνισο, άδικο και τερατώδες ασφαλιστικό σύστηµα.
Εποµένως µιλάµε για απόδοση δικαιοσύνης. Αφού δεν θα γίνει
ανάπτυξη, η χώρα καταρρέει, δεν υπάρχει ούτε ασφαλιστικό, τίποτα δεν υπάρχει. Όµως, αν κάνεις µία επέµβαση, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να την κάνεις; Να την κάνεις προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης, προς την κατεύθυνση ακρωτηριασµού
των παθογενειών.
Εγώ παθογένειες θεωρώ τους τριακόσιους τριάντα χιλιάδες
συνταξιούχους µε τρεις κύριες συντάξεις, όχι επικουρικές, αλλά
κύριες, τους ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες περίπου διπλοσυνταξιούχους και τους εννιακόσιους πρώην Βουλευτές, για τους
οποίους δεν το καταλαβαίνω. Κόψαµε τις συντάξεις από το 2012
και µετά και µέχρι το 2012 δεν τις κόψαµε. Τι είναι αυτό; Ο Χριστός εγεννήθη το 2012 και µετά Χριστόν απεδόθη δικαιοσύνη,
ενώ προ Χριστού ήταν αµαρτωλή η κοινωνία; Δεν το αντιλαµβάνοµαι αυτό.
Είπε ο κ. Κατρούγκαλος εις τον Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Μάριο Γεωργιάδη ότι δεν µπορούµε –λέει- να κόψουµε
τις συντάξεις από όλους τους πρώην Βουλευτές, γιατί µερικοί
ήταν και ανεπάγγελτοι.
Τα ακούτε; Ήταν και ανεπάγγελτοι! Ε, δώστε τους σύνταξη
ΟΓΑ. Γιατί δεν τους δίνετε; Σύνταξη ΟΓΑ, κύριε Κατρούγκαλε!
Γιατί γελάτε; Γιατί πώς ζει ο άλλος µε ΟΓΑ; Πώς ζει ο άλλος µε
300 ευρώ, κύριε Κατρούγκαλε; Για να γελάµε είναι αυτό; Πώς ζει
ο φτωχός, που τρώει στους µητροπολίτες, και ο Βουλευτής δεν
µπορεί; Τι είναι ο Βουλευτής; Σαββατογεννηµένος;
Φέρνετε µια µονοµερή συµφωνία. Είναι µονοµερής η συµφωνία. Το έχει αντιληφθεί η Βουλή; Ούτε την «κάβα» περιέχει ούτε
έχει γίνει συµφωνία µε τα τεχνικά κλιµάκια. Είναι µονοµερής η
συµφωνία που φέρνετε! Και θα πάτε αύριο και θα πείτε τι; Ότι η
Βουλή συνήλθε και εψήφισε αυτή τη συµφωνία. Και στους διαδρόµους που το συζήτησα µε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ρώτησα
γιατί δεν περιµένατε να γίνει η συµφωνία και να την πάτε ευπρεπώς, όπως πρέπει, µου είπαν ότι έχει συµφωνήσει ο Γιούνκερ.
Ξέρετε, στον Γιούνκερ βάλατε άλλη µια φορά λόγια, τα οποία
διέψευσε. Στον Γιούνκερ βάλατε άλλη µια φορά λόγια, τα οποία
διαψεύστηκαν! Προσέξτε! Πηγαίνετε µε το καλό και εύχοµαι ο
Γιούνκερ να κάνει αυτό που λέτε, να κάνει αγώνα, να τους πείσει
όλους υπέρ της Ελλάδος και να πει «ωραίος ο Τσίπρας, ας µην
έχει την «κάβα», ας µην έχει τίποτα, ας είναι έτσι η κατάσταση,
να βοηθήσουµε την Ελλάδα», όπως ελπίζει ο κ. Τσίπρας, δοθέντος ότι έχει και η Αγγλία πρόβληµα. Και ακούω κάτι σενάρια από
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια ότι λόγω Αγγλίας και επειδή

9529

δεν θέλουν πολλά προβλήµατα µαζί, θα µας κάνουν τη χάρη.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, το πρόβληµα στην Ελλάδα από το 2009 είναι ότι δεν κάναµε καµµία µεταρρύθµιση.
Ούτε επαγγέλµατα ανοίξαµε ούτε φοροεισπρακτικό σύστηµα
φτιάξαµε ούτε ιδιωτικοποιήσεις κάναµε. Οι Βουλευτές σας είναι
κατάκοποι όταν µιλούν για ιδιωτικοποιήσεις. Μπερδεύονται! Είναι
κουρασµένοι, το κάνουν υπό εκβιασµόν.
Η χώρα αυτή θέλει ευρωπαϊκή κυβέρνηση που ό,τι κάνει, το
κάνει µε κέφι και γιατί το πιστεύει, για να κρατήσουµε την Ελλάδα
στο ευρώ. Με κατάκοπους Υπουργούς, που ενεργούν υπό καθεστώς βίας, η χώρα βαδίζει σε Grexit, κύριε Τσίπρα. Και φέρετε
ακέραιη την ευθύνη. Ούτε ιδιωτικοποιήσεις γίνονται. Γίνονται κατόπιν εορτής, σιγά-σιγά κ.λπ..
Πρέπει να πείσουµε έξω ότι είµαστε αποφασισµένοι να σώσουµε τη χώρα και να την κρατήσουµε στο ευρώ. Έχει αρχίσει η
κόπωση στις Βρυξέλλες σχετικά µε τη στάση της Ελλάδος. Να
το γνωρίζετε! Λίγο θέλουν για να µας πετάξουν απ’ έξω µε τις
κλοτσιές. Και µην το θεωρείτε αστείο, γιατί από Βρυξέλλες δεν
νοµίζω να ξέρετε αυτά που ξέρω εγώ, κύριε…
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αν ξέρετε τόσα πολλά, θα φανεί αύριο. Θα φανεί αύριο τι ξέρετε!
Θα έρθει και το αύριο! Υπάρχει και αύριο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Επαναλαµβάνω ότι του Γιούνκερ του βάλατε άλλη µια φορά
λόγια που δεν είπε. Ή το ξεχάσατε; Εντάξει!
Η συµφωνία κατ’ εµέ είναι µονοµερής και ντροπιάζει τη χώρα,
γιατί αφού κάνεις διαπραγµατεύσεις, πρέπει να τελειώσουν οι
διαπραγµατεύσεις και να κάνεις το Eurogroup, τη Σύνοδο Κορυφής και όλα τα άλλα. Έτσι πιστεύω! Τώρα γίνεται µονοµερώς και
ενώ υπήρχαν φοβερές διαφορές. Υπάρχουν αρκετά µεγάλες διαφορές σε πολλά πράγµατα. Αρκετά µεγάλες διαφορές. Αυτό
πληροφορούµαι.
Μετά τι θα κάνετε; Θα φέρετε κι άλλο νόµο, συµπληρωµατικό
εδώ; Και θα ψηφίσουν οι Βουλευτές σας; Τι αντοχή έχει η Κοινοβουλευτική Οµάδα; Έστω ότι σήµερα είναι πιστή. Αν σήµερα οι
εκατόν πενήντα τρεις δώσουν ψήφο, ξέρετε γιατί θα την δώσουν,
κύριε Τσίπρα; Γιατί δεν θέλουν να ονοµαστούν προδότες της παράταξής τους.
Όµως, να ξέρετε ότι στη συνέχεια, µπορεί να έχουµε «Σακελλαριάδα». Ξέρετε τι θα πει «Σακελλαριάδα»; Σηµαίνει ότι ενώ ψήφισαν, να αποχωρούν µετά. Αν ψηφίσουν σήµερα οι εκατόν πενήντα τρεις, δεν σηµαίνει ότι τους έχετε στο τσεπάκι. Γιατί είναι
και προσωπικότητες. Δεν είναι πιόνια, ιδίως αν δουν τι ψήφισαν.
Γιατί είµαι σίγουρος ότι το 99% δεν γνωρίζει τι θα ψηφίσει σήµερα. Είµαι σίγουρος περί αυτού. Δεν το συζητώ. Αν κρίνω από
τις τροπολογίες, αν κρίνω από τον όγκο…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εντάξει, τα ξέρετε πολύ καλά. Θυµάστε τι είπε κάποτε ο Χρυσοχοΐδης! Θυµάστε τι είπε κάποτε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Αν δεν γίνουν αυτά που λέτε, τότε τι θα
κάνετε εσείς µετά;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εσείς είστε πάρα πολύ καλά ενηµερωµένοι. Κάθεστε όλη νύχτα
και διαβάζετε! Ναι, το ξέρω!
Εάν ένας σας πάρει έναν-έναν και σας ρωτάει για το νοµοσχέδιο, ανάθεµά µε αν έχετε ιδέα. Τέλος πάντων.
Εγώ φοβάµαι κάτι άλλο και θέλω να το πω ενώπιον του Έλληνα
Πρωθυπουργού, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο Έλληνας
Πρωθυπουργός και κάποτε µου είχε πει σε ένα σαλόνι ο Ράλλης:
«Όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Πρωθυπουργός
της χώρας και πρέπει να τον βοηθάµε, ακόµα και αν διαφωνούµε
κι αν τον υποτιµούµε, επειδή είναι Πρωθυπουργός, όµως, πρέπει
να τον σεβόµεθα. Και πιστεύω ότι κανείς Πρωθυπουργός δεν είναι
προδότης, κανείς Πρωθυπουργός δεν είναι µειοδότης». Αυτή ήταν
η κουβέντα του Γεωργίου Ράλλη. Ενώ εσείς έχετε πει πολλούς άλλους προδότες. Εσείς δεν έχετε αυτή την ηθική του Ράλλη. Και ο
Ράλλης ήταν δεξιός, καµµία σχέση µε την Ένωση Κεντρώων, είπε
όµως µία κουβέντα επιπέδου. Εσείς σαν παράταξη έχετε πει πολ-
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λούς προδότες και στο παρελθόν και δεν ζητήσατε συγνώµη,
αλλά τέλος πάντων.
Λοιπόν, φοβούµαι ότι τι συµβαίνει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Εσείς λέγατε να
πάθουν καρκίνο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κάνω ότι δεν ακούω τους διάφορους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Με την αποτυχία της πολιτικής των τελευταίων έξι ετών, έχει δηµιουργηθεί στον κόσµο η εντύπωση ότι η Ευρώπη µάς µισεί.
Όπου συζητώ µε κόσµο λέει: «Γιατί η Ευρώπη τόσο πολύ θέλει
να µας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Ο κάθε άνθρωπος δεν µπορεί να γνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν
έκανε µεταρρυθµίσεις και ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη η Ελλάδα και θεωρεί ότι οι κακοί οι ξένοι, οι Γερµανοί οι παλιάνθρωποι ήρθαν να µας πάρουν τον ορυκτό πλούτο. Γιατί γίνονται και
τέτοιες εκποµπές παραµυθένιες στις τηλεοράσεις ότι ήρθαν οι
ξένοι να µας πάρουν τον ορυκτό πλούτο. Και αρέσει και αυτό
στους πολίτες. Δεν φταίει η Ελλάδα, δεν φταίει το πολιτικό σύστηµα των τελευταίων πενήντα ετών, δεν φταίει τίποτα, είναι οι
ξένοι που φταίνε για όλα. Δηλαδή, ξύπνησαν µια µέρα οι ξένοι
και µίσησαν την Ελλάδα και είπαν: «Πάµε να την καταστρέψουµε». Περίπου αυτή η εικόνα υπάρχει.
Αυτή δε η αποτυχία υπάρχει, γιατί και η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του Βενιζέλου δεν έκανε και αυτή καµµία µεταρρύθµιση, κορόιδευε και ο Γιώργος Παπανδρέου, που δεν
έκανε απολύτως καµµία µεταρρύθµιση, και εσείς αυτόν τον ενάµιση χρόνο τον φάγατε χωρίς απολύτως καµµία µεταρρύθµιση.
Εποµένως εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια του ελληνικού προβλήµατος είναι ότι εµείς δεν θέλουµε να κάνουµε µεταρρυθµίσεις,
κάνουµε κουτοπονηριές, θεωρούµε ότι θα κοροϊδέψουµε και
τους ξένους, άµα είναι να πάρουµε και τη δόση περνάµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Παρακαλώ, όχι όλη την ώρα καραµούζες, γιατί δεν µπορεί να
µιλήσει ο άλλος. Εγώ δεν διαβάζω και χειρόγραφο, µην έχουµε
και καραµούζες. Τον κ. Κουτσούµπα, τον αφήσατε κάποιο χρόνο
που είδα, εκτός αν είναι φίλος σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Φίλος είναι οπωσδήποτε,
αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, πρώτα ξαδέρφια είστε, αλλά είδατε τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ; Είδατε τι είπε; Ότι τα έχετε κάνει όλα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όλα τα άκουσα και τα σκέφτοµαι τώρα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Του αφήσατε τριάντα τρία λεπτά του κ. Κουτσούµπα και απαιτώ
ισοπολιτεία εδώ µέσα, όχι άλλα µέτρα και σταθµά για τον έναν
και άλλα για τον άλλον, κύριε Βούτση.
Και εγώ σας ψήφισα, όταν βγήκατε Πρόεδρος. Αυτοί δεν σας
ψηφίσανε!
(Γέλωτες και θόρυβος στην Αίθουσα)
Όταν εκλεγήκατε Πρόεδρος -κάνει ότι δεν ακούει- παραβιάζοντας τη θέληση των Βουλευτών µου, τους υποχρέωσα να ψηφίσουν τον κ. Βούτση. Αυτό είναι το ευχαριστώ.
Άκουσα το ΠΑΣΟΚ, την κ. Γενηµατά, ήµουν στο σπίτι µου
εκείνη την ώρα, που κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κόβει εδώ,
κόβει εκεί. Ξεχνάει η κ. Γενηµατά ότι και πριν έρθει ο Τσίπρας
50% των συντάξεων είχαν κόψει η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτή έκανε σαν να µην είχε κόψει ούτε ένα ευρώ
και κατηγορούσε τους άλλους ότι δεν προσέχουν τη χήρα, δεν
προσέχουν τον ορφανό. Τους λυπόταν όλους η κ. Γενηµατά και
κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν άντεξα και είπα τι γίνεται εδώ πέρα; Το 50% των συντάξεων. Στα 2.800 ήταν η σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ και έγινε 1.400 στα
σαράντα χρόνια, πριν έρθει ο Τσίπρας. Άλλο τώρα αν θέλει και
αυτός να κόψει άλλα 400 ευρώ. Αυτό είναι δική του υπόθεση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλλά και να βγαίνει ένα κόµµα να κατηγορεί, το ΠΑΣΟΚ επί του
προκειµένου ότι κόβουν τις συντάξεις και τους µισθούς, ένα
κόµµα που συµµετείχε σε κυβερνήσεις που έκοψε το 50% αµοιβών και συντάξεων, αυτό δεν το αντέχω. Είναι υποκρισία!
Όπως συζήτησα µε την κ. Κουντουρά στην Πάτρα και της είπα:
Όταν ήσασταν στη Νέα Δηµοκρατία και έπαιρνε δάνεια η Νέα
Δηµοκρατία, δεν το ξέρατε; Λέει: «Εγώ δεν το ήξερα, µπήκα το
2004. ». Λέω: «Μπήκατε το 2004 και πότε φύγατε; Ο Πρόεδρός
σας δεν το ήξερε;». Μου λέει: «Δεν ξέρω τι κάνει ο Πρόεδρός
µου.».
Η κ. Γενηµατά την άλλη φορά στη συζήτηση περί δανείων των
κοµµάτων κ.λπ. είπε: «Ψάξτε, δεν φοβόµαστε τίποτα». Μα ποιος
πήρε τα δάνεια; Το ΠΑΣΟΚ τα πήρε. Δηλαδή, ότι ακούει ο λαός,
δεν το αντιλαµβάνεστε; Νοµίζετε ότι ακούνε κάφροι; Δεν φοβάται
τίποτα το ΠΑΣΟΚ από τα δάνεια. Μα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έχουν πάρει τα δάνεια.
Τουλάχιστον, ο κ. Μητσοτάκης, προς τιµήν του, ζήτησε µια
συγγνώµη και είπε: «Θα κάνουµε µια προσπάθεια να τα πληρώσουµε». Είναι προς τιµήν του. Κάτι θα κόψει, δεν ξέρω, µπορεί
να θέλει δυο χιλιάδες χρόνια για να το πετύχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσει ο άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, µπορείτε σε δύο
λεπτά, κύριε Πρόεδρε, να κλείσετε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ακούστε κάτι. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας -θα το πω ενώπιον
του Πρωθυπουργού- είπε στο Άργος ότι θα ακολουθήσει το παράδειγµα του Καποδίστρια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς τα
πληρώνουµε τα δάνεια. Αυτή είναι η διαφορά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα µιλήσετε µετά. Μην στενοχωρείστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχει γίνει αυτή η συζήτηση
εδώ και έχει εξαντληθεί.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Έχει γίνει, έληξε. Θα ελεγχθούν, αλλά δικά σας είναι τα δάνεια.
Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχει εξαντληθεί αυτή η συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κλείνετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έκανε µια οµιλία
στο Άργος και απέδωσε φραστικά -γιατί δεν διάβαζε κείµενο- το
θέµα του νοµίσµατος. Και η Νέα Δηµοκρατία το χρησιµοποίησε
ως επιχείρηµα ότι πάµε για δραχµή. Κακώς, γιατί ήµουν µπροστά, κύριε Μητσοτάκη. Σας διαβεβαιώ ότι δεν εννοούσε ο κ. Παυλόπουλος πως πάµε για δραχµή. Απλά ήθελε να αντιδιαστείλει
τις ηθικές αξίες του ανθρώπου από τις υλικές των χρηµάτων.
Αυτό ήθελε και χρησιµοποίησε λανθασµένα τη λέξη «νόµισµα».
Ήµουν παρών και είµαι σε θέση να κρίνω τι λέει ο καθένας.
Είπε, όµως, κάτι πολύ σοβαρό µετά, ότι η Δ’ Εθνοσυνέλευση
επί Καποδίστρια έκανε δέκα ψηφίσµατα, εκ των οποίων το ένατο
-το ονόµασε- ήταν εκείνο που έδινε τη χορηγία εις τον Κυβερνήτη. Χορηγία που ποτέ δεν έλαβε. Ποτέ δεν έλαβε! Και είπε ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας: «Κι εγώ θα κάνω το ίδιο στη γραµµή
αυτή».
Περιµένω από τον κύριο Πρόεδρο να το κάνει. Το είπα αµέσως
στον Βουλευτή Μανιάτη και στον Βουλευτή Άργους του ΣΥΡΙΖΑ
-δεν τον ξέρω, είναι εκεί, να τος, σήκωσε και το δάχτυλό του. Το
είπα αµέσως. Λέω, τι κουβέντα είναι αυτή; Τώρα πρέπει να κόψει
τον µισθό του.
Η Ένωση Κεντρώων τού ζητούµε να κόψει τον µισό µισθό του,
το 50%. Αυτός προθυµοποιήθηκε να τον κόψει όλο. Όµως πρέπει
να τον κόψει, γιατί είναι Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και η κουβέντα του µετράει. Και στο παρελθόν κακοποιήθηκε ο θεσµός.
Ζητάω τεχνοκράτες και το παρεξηγούν κάποιοι. Λένε, γιατί τεχνοκράτες; Μίλησα σε ένα κανάλι σήµερα και µου λένε: «Δεν
είναι δοτή η Κυβέρνηση τεχνοκρατών; Είναι δοτή». Λέω; τι θα πει
δοτή; Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας τώρα, που είναι
εκλεγµένος, και έχει τον Μουζάλα, που δεν είναι εκλεγµένος,
είναι δοτός ο Μουζάλας; Δεν αντιλαµβάνοµαι τη λέξη «δοτός»,
όταν απολαύει µια κυβέρνηση της εµπιστοσύνης της Βουλής.
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Για να γίνει µια Κυβέρνηση οικουµενικού χαρακτήρα, τι πρέπει
να γίνει; Να συνέλθουν τα κόµµατα που θα την στηρίξουν, να συναποφασίσουν ένα µίνιµουµ προγράµµατος και να καλέσουν
έναν τεχνοκράτη να συγκροτήσει µια κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να
γίνει. Όταν δώσει ψήφο εµπιστοσύνης η Βουλή εις αυτήν την κυβέρνηση, θα είναι δοτή; Το περιγράφει αυτό πουθενά το Σύνταγµα ή είναι κατασκευή κάποιων ανόητων δηµοσιογράφων;
Εγώ νοµίζω ότι ο Πρωθυπουργός που έχει την εµπιστοσύνη
της Βουλής δεν είναι δοτός, είναι κανονικός. Αρκεί να τον αφήσουν τα κόµµατα να κάνει τη δουλειά του. Γιατί τα κόµµατα λένε:
«Όχι, µην το κάνουµε αυτό, γιατί κόβει ψήφους από τη Νέα Δηµοκρατία. Όχι, µην κάνουµε εκείνο κ.λπ.».
Έσπευσε ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει εκλογές. Να ζητήσετε,
κύριε Μητσοτάκη. Είναι δικαίωµα σας. Όµως, να ξέρετε κάτι:
Όποιος ζητάει εκλογές, για να είναι και υπεύθυνος, πρέπει να
παρατάξει σχέδιο centimetre προς centimetre, δηλαδή το σχέδιο
που θα έχει ως Πρωθυπουργός, το σχέδιο εφαρµογής. Αν απλά
ζητάει εκλογές, κατηγορώντας την προηγούµενη κυβέρνηση,
είναι δηµαγωγός ο Πρόεδρος αυτός. Δικαιούται η Νέα Δηµοκρατία να θέσει θέµα εκλογών. Υποχρεούται, όµως, πρώτα να είναι
απόλυτα συγκεκριµένη σε όλα τα θέµατα, µε τι σχέδιο θα κάνει
τις όποιες µεταρρυθµίσεις. Γιατί φοβάµαι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, ελάτε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Φοβάµαι ότι, όπως ο κ. Τσίπρας
αναθεµάτιζε εσάς, πάτε µε το ίδιο σύστηµα να αναθεµατίσετε
εκείνον. Ενώ η χώρα χρειάζεται συναίνεση, σοβαρότητα. Πρέπει
να τα βάλουµε κάτω και να τη φτιάξουµε τη χώρα.
Ξέρετε τι πιστεύω; Δεν ξέρω πόσο θα µείνει ο Τσίπρας. Μπορεί
να µείνει λίγο ακόµη. Δεν ξέρω αν έρθετε εσείς πόσο θα µείνετε.
Μετά, όµως, επειδή η χώρα θα είναι ακόµη σε εκκρεµότητα, µόνο
κυβέρνηση όλων των κοµµάτων θα δώσει τη λύση. Να το θυµόσαστε. Θα γράψουµε την κασέτα.
Μπορεί ο Τσίπρας να µας φάει έναν µήνα ακόµη. Μπορεί κι
εσείς να έρθετε µια παρένθεση δεξιά –γιατί εκεί πάει-, για λίγους
µήνες. Στο τέλος, όµως, η λύση του ελληνικού προβλήµατος,
κύριε Μητσοτάκη, θα είναι αυτό που ζητάω τώρα, εδώ και µήνες,
µια κυβέρνηση τεχνοκρατών, µε οικουµενικό χαρακτήρα. Αρκεί
να την αφήσουµε να κάνει αυτό που µπορεί να κάνει. Γιατί, οι πολιτικοί τα τελευταία πενήντα χρόνια µόνο ρουσφέτια και σκάνδαλα βλέπω ότι κάνουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, κ. Κατσώτης, για
τέσσερα λεπτά και στη συνέχεια ο Αρχηγός του κόµµατος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι θυσίες του λαού µας για τη σωτηρία του κεφαλαίου δεν
έχουν τέλος. Οι µειώσεις των µισθών, των συντάξεων, δεν έχουν
φτάσει ακόµα εκεί που θέλουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, στο σηµείο που έχουν ορίσει ως «φιλικό περιβάλλον», για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους για γρήγορο και σίγουρο κέρδος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήρθε σαν αντιµνηµονιακός, καταγγέλλοντας τη
λιτότητα, υποσχόµενος επαναφορά του κατώτατου µισθού –εδώ
είστε, κύριε Σκουρλέτη- των συλλογικών συµβάσεων εργασίας,
την κατάργηση της εργασιακής ζούγκλας, επαναφορά των συντάξεων, της δέκατης τρίτης και άλλα πολλά, αποδείχθηκε ο καλύτερος διαχειριστής των αναγκών του κεφαλαίου, διατηρώντας
κάθε αντεργατικό νόµο που έκαναν οι προηγούµενοι και συνεχίζοντας τις ανατροπές, όπως αυτή σήµερα, που είναι η πιο βαθιά
και η πιο σηµαντική για το κεφάλαιο.
Διατηρεί την πράξη του υπουργικού συµβουλίου για µείωση
του κατώτατου µισθού από τα 751 ευρώ στα 586 ευρώ και στα
511 ευρώ για τους νέους. Προχώρησε πέρυσι το καλοκαίρι στη
σύνδεση της κατώτατης σύνταξης µε αυτό το µειωµένο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, πηγαίνοντας την κατώτατη σύνταξη από 486 ευρώ στα 396 ευρώ.
Και τώρα, µε τη νέα αρχιτεκτονική του νοµοσχεδίου, την οποία
χειροκροτεί ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ, αποσυνδέει πλήρως, οριστικά, τις
συντάξεις από το κατώτερο ηµεροµίσθιο και η απόφαση αυτή
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δεν είναι καθόλου, µα καθόλου τυχαία. Τι καθιερώνει σήµερα;
Διασπά τη σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική. Τι σηµαίνει αυτή
η διάσπαση; Σηµαίνει, εκτός της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης, που είναι απαίτηση του κεφαλαίου, τη µεγάλη µείωση της κατώτατης σύνταξης, που θα είναι ίσως 30%-35%. Αυτή
παίρνει κανείς ως βάση για να κρίνει τι έρχεται να λύσει το νοµοσχέδιο.
Όπως είπα και χθες, µέχρι τώρα η κατώτατη σύνταξη, κύριε
Πρωθυπουργέ, που είπατε ότι διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση, ήταν 486 ευρώ, συν το ΕΚΑΣ. Τώρα, εσείς -είπατε προχθές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα σας ότι διασφαλίζετε τους
αδύναµους- το κάνετε 345 ευρώ, συν 69 ευρώ η ανταποδοτική,
δηλαδή 414 ευρώ χωρίς ΕΚΑΣ.
Τι είναι αυτό, λοιπόν; Ποια είναι η αξιοπρεπής διαβίωση, κύριε
Πρωθυπουργέ; Να µας απαντήστε µετά. Δηλαδή, από τα 630
ευρώ που µπορούσε να έχει ο συνταξιούχος µέχρι τώρα, έχει
κάτω 230 ευρώ και πάει στα 414 ευρώ. Κι εσείς αυτό το λέτε
αξιοπρεπή διαβίωση, στήριξη των αδυνάµων; Πρέπει εδώ, λοιπόν, να µας πείτε.
Η ρύθµιση αυτή διαπερνά όλα τα άρθρα και χειροτερεύει
ακόµα περισσότερο µε τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων
-σύµφωνα µε τα κανονικά µαθηµατικά κι όχι τα συριζαϊκά-, όπου
ο συντάξιµος µισθός είναι µειωµένος πάνω από 25%.
Αυτός ο µειωµένος συντάξιµος µισθός, µε το µειωµένο ποσοστό αναπλήρωσης έως και 50%, οδηγεί σε συντάξεις 30% έως
35% κάτω από αυτές που έπαιρναν οι εργαζόµενοι ως τώρα. Για
τα πλασµατικά χρόνια αυτών που αναγνώριζαν, πρέπει να καταβληθούν τώρα µεγάλα ποσά από το 6,7% στο 20%.
Με τις αλχηµείες σας δεν µπορείτε να κρύψετε από τους συνταξιούχους την πραγµατικότητα. Θα την δουν, θα τη ζήσουν και
θα είναι επώδυνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ίδιο θα ζήσουν αυτή την επώδυνη πραγµατικότητα και όλες
οι άλλες οµάδες, όπως οι συντάξεις αναπηρίας, χηρείας, θανάτου, µειωµένες συντάξεις, ακόµα χειρότερα. Ξεχωρίζω τους
αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους ένστολους, οι οποίοι εκτός των µειώσεων, έχουν
να πληρώσουν υπέρογκες αυξήσεις. Θα οδηγήσουν σε µεγάλα
αδιέξοδα, σε κλείσιµο επιχειρήσεων, εγκατάλειψη της γης. Οι
ασφαλιστικές προσδοκίες όλων για συντάξεις, για το εφάπαξ,
ανατρέπονται, αλλάζουν ριζικά, µειώνονται δραστικά, ιδιαίτερα
οι επικουρικές µε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος της βιωσιµότητας, όπως την ονοµάσατε.
Το νοµοσχέδιο αυτό, ναι, έχει ταξικό πρόσηµο. Γι’ αυτό οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι νέοι και οι
νέες, οι γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων αυτές τις µέρες απεργούν, διαµαρτύρονται και σας στέλνουν καθαρό µήνυµα, ότι δεν
θα κάνουν αποδεκτό αυτό το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα πληρώσετε πολιτικά αυτή την εχθρική ενέργεια σε βάρος του λαού. Στη συνείδηση του εργαζόµενου θα µείνει αυτό το νοµοσχέδιο ως το πλέον αντιδραστικό,
το πλέον αντιλαϊκό και ο αγώνας θα ενταθεί για την ανατροπή
του και την ανατροπή γενικά αυτού του δρόµου ανάπτυξης της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σε µια νέα µορφή οργάνωσης της οικονοµίας, που δεν θα υπάρχει ατοµική ιδιοκτησία, αλλά κοινωνική, η εργατική εξουσία µε εργαλείο τον κεντρικό σχεδιασµό θα
αντιµετωπίσει οριστικά, εκτός όλων των άλλων και το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, όπως έγινε στη νεαρή Σοβιετική Ένωση
από το 1920 ακόµα, που η παραγωγικότητα της εργασίας δεν
ήταν στα σηµερινά επίπεδα, µε δωρεάν υγεία, πρόνοια για
όλους, µε σύνταξη στα εξήντα για τους άνδρες και στα πενήντα
πέντε για τις γυναίκες.
Αυτό έγινε, γιατί ο σοσιαλισµός έχει στο κέντρο τον άνθρωπο
και τις πραγµατικές του ανάγκες, ενώ ο καπιταλισµός τα κέρδη
που περνούν πάνω από τη ζωή του ίδιου του λαού µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης, Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προχθές στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας απευθυνόµενος στους Βουλευτές του είπε επί λέξει: «Σε αυτή την χώρα, είναι πλέον ιστορική
ανάγκη να µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας». Προσέξτε, το
χρονικό επίρρηµα «πλέον». Όσοι τον άκουσαν έµειναν άφωνοι,
διότι είναι τουλάχιστον οξύµωρο ο κατά συρροήν ψεύτης να λέει
ότι τώρα πρέπει να µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν τη
µιλήσατε ποτέ τη γλώσσα της αλήθειας, κύριε Τσίπρα. Δεν την
ξέρετε και δεν την αντέχετε.
Δεν την µιλήσατε, όταν λέγατε ότι θα καταργήσετε τα µνηµόνια µε ένα άρθρο και µε έναν νόµο. Δεν την µιλήσατε, όταν τάζατε την δέκατη τρίτη σύνταξη. Δεν την µιλήσατε, όταν υποσχόσασταν αφορολόγητο στα 12 χιλιάδες ευρώ. Δεν την µιλήσατε,
όταν εξαπατούσατε µε ψεύτικες ελπίδες τους νέους ανθρώπους.
Και δεν την µιλήσατε ούτε καν προχθές, όταν παρουσιάσατε τη
δική σας εικονική πραγµατικότητα για την ελληνική οικονοµία.
Κανείς δεν πιστεύει πλέον, ότι θα αρχίσετε να την µιλάτε, διότι
κανείς δεν σας πιστεύει πλέον, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.
Ο Μαρκ Τουέιν, µεγάλος Αµερικανός συγγραφέας, είχε πει την
εξής ενδιαφέρουσα φράση: «Υπάρχουν ψέµατα, µεγάλα ψέµατα
και στατιστικές». Ο µεγάλος Αµερικανός συγγραφέας δεν είχε
την τιµή να σας γνωρίσει. Αλλιώς, θα έλεγε: «Υπάρχουν ψέµατα,
µεγάλα ψέµατα και ο κ. Τσίπρας».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν κάτι πληρώνουµε πολύ ακριβά σήµερα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, είναι τη δικιά σας προσωπική αναξιοπιστία. Ρήτρα
αναξιοπιστίας είναι το επιπλέον πακέτο των 3,6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, που µας ζητείται πιεστικά από τους δανειστές µας, ρήτρα
προσωπικής σας αναξιοπιστίας, ρήτρα αναξιοπιστίας όλης της
Κυβέρνησής σας.
Γι’ αυτό πρέπει να φύγετε το συντοµότερο δυνατόν, για να
γλυτώσει η Ελλάδα από τα αχρείαστα µέτρα, που για λογαριασµό σας φορτωνόµαστε όλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τόσο πολύ υπερβεί κάθε
όριο ψέµατος και αναξιοπιστίας ο κ. Τσίπρας, που µπορεί να
φέρει πλέον στη Βουλή οτιδήποτε. Δεν έχει κανένα δισταγµό, κανένα φραγµό, αρκεί να κρατηθεί στην εξουσία.
Κι αναρωτιέµαι πραγµατικά ποιον µπορεί ο κ. Τσίπρας να κοιτάξει ξανά, µε ποιον µπορεί να µιλήσει ξανά απ’ όλους εκείνους
που είχαν πιστέψει τους πύρινους αντιµνηµονιακούς λόγους, τις
υποσχέσεις, που αποδείχθηκαν, δυστυχώς, όλες λόγια του αέρα,
λόγια ψεύτικα, που τόσα δεινά έφεραν στον ελληνικό λαό.
Το τελευταίο καταφύγιο της δηµοκρατίας δεν είναι οι νόµοι,
δεν είναι η Βουλή, είναι η ντροπή. Κι όταν δεν υπάρχει το αίσθηµα της ντροπής, τότε, δυστυχώς, η παρακµή καλπάζει.
Δυστυχώς η έλλειψη αιδούς και συστολής δεν χαρακτηρίζει
µόνο εσάς, κ. Τσίπρα, χαρακτηρίζει και τους στενούς σας συνεργάτες. Ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος εισηγείται αυτό το νοµοσχέδιο, εισηγείται διατάξεις κατά των οποίων είχε προσφύγει
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, όταν ήταν µεγαλοδικηγόρος.
Ξέρετε, αυτό δεν ονοµάζεται ταξική αποστασία. Πολιτικός
αµοραλισµός του αισχίστου είδους ονοµάζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ονοµάζεται πολιτική υποκρισία ανθρώπων χωρίς ιδεολογία,
χωρίς πιστεύω που θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την
καρέκλα. Έτσι ονοµάζεται αυτό.
Ο Υπουργός, βέβαια, Οικονοµικών στην επιστολή που έστειλε
στους συναδέλφους του Υπουργούς Οικονοµικών του Eurogroup
γράφει επί λέξει: «Οι Έλληνες πολίτες…» -ακούστε το αυτό, έχει
ενδιαφέρον- «…πρέπει να έχουν την ιδιοκτησία του προγράµµατος». Προσέξτε τη λέξη «ιδιοκτησία».
Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τσακαλώτος δεν ανήκει στους πενήντα τρεις που συνυπογράφουν κείµενα και διακηρύξεις εναντίον του ιδίου του προγράµµατος;
Η µισή Κυβέρνηση, τουλάχιστον -µάλλον τα τρία τέταρτα θα
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έπρεπε να λέω- εναντιώνεται στο ίδιο το πρόγραµµα. Διαγκωνίζεται ο κ. Σπίρτζης, ο κ. Δρίτσας, ο κ. Σκουρλέτης ποιος θα είναι
ο πιο αντιµνηµονιακός και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ πέρα,
σε αυτή την Αίθουσα, εσείς και να µιλάτε για ιδιοκτησία του προγράµµατος στους Έλληνες πολίτες; Μιλάτε για ένα πρόγραµµα,
το οποίο καθηµερινά οι Υπουργοί σας δαιµονοποιούν, παραποιούν και απαξιώνουν.
Όµως, προσέξτε. Ο κ. Τσακαλώτος γράφει και κάτι άλλο πολύ
ενδιαφέρον σε αυτή την επιστολή. Προβαίνει σε µιαν ακόµη σηµαντική παραδοχή. Γράφει επί λέξει: «Μια ακόµη ελληνική κρίση
θα οδηγήσει σε ένα ακόµα…» -προσέξτε τη φράση- «…αποτυχηµένο κράτος…» - failed state στα αγγλικά- «…στην περιοχή».
Λυπάµαι, κ. Τσίπρα, αλλά αυτό, δυστυχώς, συντελείται ήδη. Η
Ελλάδα απαξιώνεται κάθε µέρα που περνά µε την αβελτηρία
σας, µε την ανικανότητά σας, µε τα ψέµατά σας, µε τις ιδεοληψίες σας. Και κάθε µέρα που παραµένετε στην εξουσία, η Ελλάδα, δυστυχώς, διολισθαίνει σε failed state, διότι πριονίζετε
τους θεσµούς, διαβρώνετε τη δηµοκρατία και εκµαυλίζετε την
πολιτική.
Ο Αρκάς, τον οποίο ξέρετε ότι αγαπώ πολύ, σε µία ακόµη
ωραία γελοιογραφία του…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Πείτε κάτι δικό σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας ενοχλεί βλέπω. Ακούστε το, όµως. Έχει ενδιαφέρον.
Ορίζει µε έναν ωραίο τρόπο τον ηγέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γράφει, σκιτσάρει µάλλον καλύτερα, ο Αρκάς και λέει:
«Ηγέτης είναι αυτός που µπορεί ν’ αποτρέψει µια καταστροφή,
η οποία δεν θα ερχόταν, εάν δεν κυβερνούσε».
Εσείς δεν µπορείτε καν να αποτρέψετε την καταστροφή που
εσείς ο ίδιος προκαλείτε. Γι’ αυτό πρέπει να φύγετε µια ώρα αρχύτερα και σύντοµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας είχα προειδοποιήσει ότι θα είστε ο νεότερος τέως Πρωθυπουργός, που είχε η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Προσθέτω σε αυτό ότι θα είστε και ο πιο απαξιωµένος, αυτός
που θα έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος µε τον κυνισµό, τα ψέµατα, τον αυταρχισµό και την πολιτική εξαπάτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα δυστυχώς δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό το οποίο πραγµατικά χρειάζεται η χώρα για να βγει από την κρίση. Αυτό το
οποίο σήµερα χρειάζεται η Ελλάδα είναι µείωση της φορολογίας,
στοχευµένη µείωση των κρατικών δαπανών, δίκαιη κατανοµή των
βαρών και σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον.
Αυτές είναι οι ελάχιστες αναγκαίες αλλά όχι κατ’ ανάγκην ικανές προϋποθέσεις για να βγει η χώρα από την κρίση, να προσελκύσει επενδύσεις, να µειωθεί η ανεργία και να οδηγηθούµε
επιτέλους σε οικονοµική ανάπτυξη.
Αντίθετα, τι κάνει το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε σήµερα στη
Βουλή; Αυξάνει φόρους και εισφορές, οδηγώντας µε µαθηµατική
βεβαιότητα στην αύξηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Και τα µέτρα, τα οποία σήµερα εισηγείστε, δυστυχώς
είναι η ταφόπλακα κάθε αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής
οικονοµίας.
Ταυτόχρονα, µε τη µυωπική ιδεοληψία που σας χαρακτηρίζει,
το ασφαλιστικό, το οποίο προτείνετε, δεν εξασφαλίζει καν τη βιωσιµότητα του συστήµατος, δεν εγγυάται ούτε καν την κοινωνική
δικαιοσύνη για την οποία κόπτεστε και πάντως δεν προάγετε την
αλληλεγγύη των γενεών, για την οποία υποτίθεται ότι ενδιαφέρεστε.
Το ασφαλιστικό σύστηµα, η πρότασή σας, έχει πέντε χαρακτηριστικά. Σας τα είχα πει στην πρώτη οµιλία µου στη Βουλή και τα
επαναλαµβάνω και πάλι:
Οδηγεί σε πόλεµο γενεών, ανοίγει µέτωπο µε την παραγωγική
Ελλάδα, στρεβλώνει βάναυσα τα κίνητρα για την εργασία, µετατρέπει δυστυχώς το ασφαλιστικό σύστηµα σε προνοιακό και φυσικά ετεροχρονίζει την οριστική λύση του προβλήµατος.
Όλα αυτά, ενώ µειώνει την εθνική σύνταξη για όλους. Από τα
384 ευρώ τον µήνα για δεκαπέντε έτη, που ήταν η αρχική σας
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πρόταση, πάµε στα 346 ευρώ τον µήνα. Και φυσικά µειώνει και
υφιστάµενες συντάξεις πρωτίστως για τους πιο αδύνατους.
Έγινε µεγάλη συζήτηση για τις συντάξεις αναπηρίας, οι οποίες
σφαγιάζονται. Ελπίζω τουλάχιστον την τελευταία στιγµή να κάνετε δεκτές κάποιες από τις προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας
γι’ αυτή την εξαιρετικά ευπαθή κοινωνική οµάδα.
Το ΕΚΑΣ καταργείται σταδιακά και –προσέξτε!-χωρίς να αντικαθίσταται, όπως εµείς είχαµε σχεδιάσει, µε το εργαλείο του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Αυτό το έχετε ξεχάσει, το
έχετε παραπέµψει στις καλένδες.
Επίσης, οι προσωρινές συντάξεις µειώνονται στο 50% και φυσικά το µέρισµα του Μετοχικού Ταµείου των Δηµοσίων Υπαλλήλων πετσοκόβεται κατά περίπου 35% µεσοσταθµικά.
Αυτό το νοµοθέτηµα είναι δυστυχώς η επιτοµή της δικής σας
ανικανότητας. Σας πήρε εννέα µήνες περίπου για να καταλήξετε
σε έναν αχταρµά µέτρων, που µόνο µεταρρύθµιση δεν συνιστούν.
Σταχυολογώ ενδεικτικά εννέα αρνητικές επιπτώσεις του νοµοσχεδίου σας, που τις ανέδειξαν και οι εισηγητές µας αλλά νοµίζω
ότι πρέπει να τις επαναλάβω και εγώ:
Πρώτον, το νοµοσχέδιό σας µειώνει δραστικά τις συντάξεις
όσων θα βγουν στη σύνταξη από εδώ και στο εξής. Αλλά, δεν
είναι αυτό το µόνο κακό. Τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία
δυστυχώς προτείνετε, δρουν ως αντικίνητρο για την επιµήκυνση
του ασφαλιστικού χρόνου.
Οι δε υφιστάµενες κύριες συντάξεις –προσέξτε το αυτό- προστατεύονται ουσιαστικά µόνο µέχρι το 2018 µε το τρικ της προσωρινής διαφοράς. Μετά δεν σας ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει,
προφανώς διότι γνωρίζετε ότι µετά δεν θα είστε στην Κυβέρνηση.
Δεύτερον, το νοµοσχέδιο εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν σήµερα κατά
χιλιάδες έξω από τη Βουλή. Πάρτε ως παράδειγµα έναν µηχανικό
µε το κατώτατο τεκµαρτό εισόδηµα στα 7.000 ευρώ περίπου τον
χρόνο. Εισφορές και φόρος θα ξεπερνούν το 80% του εισοδήµατός του.
Αυτό δεν λέγεται οικονοµική πολιτική, δεν λέγεται πολιτική εισφορών, λέγεται οικονοµική δολοφονία. Και δυστυχώς δολοφονείτε την προοπτική των νέων ανθρώπων, των νέων επιστηµόνων,
οι οποίοι αγωνίζονται σήµερα να βρουν δουλειά σε αυτή τη χώρα.
Τρίτον –και αυτό ξέρω ότι σας ενοχλεί ιδιαίτερα- εµπαίζετε
τους αγρότες. Εάν θυµάµαι καλά, κύριε Τσίπρα, είχατε συναντηθεί µαζί τους τον Φεβρουάριο στο Μαξίµου και περίπου τους είχατε υποσχεθεί ότι θα ικανοποιήσετε όλα τα αιτήµατά τους.
Τώρα φυσικά καταργείτε τον ΟΓΑ και µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής –δεν τολµήσατε να την εντάξετε στο κύριο σώµα
του νοµοσχεδίου- φορολογείτε φυσικά και τις βασικές ενισχύσεις, καθώς και τις συνδεδεµένες και τις πράσινες ενισχύσεις,
σε πλήρη αντίθεση µε αυτά τα οποία είχατε πει µόλις πριν από
λίγες ηµέρες.
Τέταρτον, το νοµοσχέδιο µειώνει τις πραγµατικές αποδοχές
όλων των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όλοι χάνουν 0,5% από την 1η Ιουνίου. Ταυτόχρονα, αυξάνεται το µισθολογικό κόστος. Και ξέρουµε πολύ καλά τι συµβαίνει
σε αυτή τη χώρα, όταν αυξάνεται το µισθολογικό κόστος: νέες
απολύσεις, ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία.
Πέµπτον, το νοµοσχέδιο κόβει το αφορολόγητο. Για τη µεγάλη
πλειοψηφία των φορολογουµένων το αφορολόγητο µειώνεται
κατά 909 ευρώ και για τους έγγαµους µε δύο παιδιά µειώνεται
κατά 454 ευρώ.
Όµως, ένα είναι βέβαιο, κύριε Τσίπρα, η τσίπα δεν είναι χαρακτηριστικό της Κυβέρνησής σας. Θέλω να θυµίσω επί λέξει τι
έλεγε ο Υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε
-όχι πέρυσι, πριν από τρεις εβδοµάδες- την Τρίτη 12 Απριλίου.
Έλεγε, λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτος: «Δεν είµαι εγώ διατεθειµένος
να καταθέσω στη Βουλή των Ελλήνων ένα νοµοσχέδιο που έχει
αφορολόγητο µικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νοµοσχέδιο που θα δείτε». Άρα υπάρχουν κόκκινες γραµµές. Τα κατα-
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θέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Να, οι κόκκινες γραµµές διεγράφησαν µε ένα «x», για να έρθει
το νέο αφορολόγητο. Και ο κ. Τσακαλώτος –εξ όσων γνωρίζω,
φαντάζοµαι ότι είναι καθ’ οδόν για το Eurogroup- είναι ακόµα στη
θέση του και δεν είχε την τσίπα να παραιτηθεί, διότι παραβίασε
ο ίδιος την κόκκινη γραµµή που έθεσε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έκτον, το νοµοσχέδιό σας κοροϊδεύει ουσιαστικά τους χαµηλόµισθους και φυσικά εξοντώνει τους συνεπείς φορολογούµενους. Δίνετε µεγάλη µάχη για να διασώσετε το αφορολόγητο,
αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι έµµεσοι φόροι θα αυξηθούν, ο
ΦΠΑ, ο βασικός συντελεστής, από το 23% στο 24% και δεν ξέρω
ποιους άλλους έµµεσους φόρους θα φέρετε.
Και προσέξτε, µην κάνετε το λάθος και πείτε ότι εδώ πέρα ψηφίζουµε 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, διότι το πακέτο των έµµεσων φόρων δεν έχει έρθει ακόµα. Θα έρθει αυτό, θα ξαναέρθετε
να ψηφίσετε και τους έµµεσους φόρους και το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, το οποίο µε τόση λύσσα πολεµήσατε και φυσικά και
τη ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια. Θα έρθουν, λοιπόν και οι έµµεσοι φόροι και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ό,τι κερδίζει κάποιος από
το αφορολόγητο το χάνει τελικά από την αύξηση των έµµεσων
φόρων, διότι αυτοί κατ’ εξοχήν επιβαρύνουν την κατανάλωση και
επιβαρύνουν τα χαµηλά εισοδήµατα.
Έβδοµον –ένα σηµείο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώςφορτώνετε µε το νοµοσχέδιό σας τους πολίτες µε την εισφορά
αλληλεγγύης ως µόνιµο φόρο πια. Διότι την εισφορά αλληλεγγύης –µην κοροϊδευόµαστε- γιατί την έχετε ξεχωριστά, αφού την
ενσωµατώνετε ουσιαστικά στη φορολογική κλίµακα;
Εµείς –για να σας θυµίσω, κύριε Τσίπρα- την εισφορά αλληλεγγύης την είχαµε µειώσει κατά 30% και υπήρχε δέσµευση για
κατάργησή της στο τέλος του 2016. Εσείς την κάνετε µόνιµη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όγδοον, αυξάνετε τη φορολόγηση κατά 12% στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, από το 26% στο 29%. Καταργείτε τον συντελεστή του 26%. Αυξάνετε τη φορολόγηση σε συνθήκες ασφυξίας
και τεράστιας δυσκολίας εξεύρεσης ρευστότητας. Και περιµένετε µε αυτή την πολιτική να πάρει εµπρός η οικονοµία!
Και ένατον, αυξάνετε τον φόρο στα µερίσµατα. Ξέρετε, θα
πρέπει ίσως κάποιος από τους Υπουργούς ο οποίος έχει ασκήσει
πραγµατική παραγωγική δραστηριότητα –αν υπάρχουν τέτοιοινα σας πει ότι η αύξηση του φόρου στα µερίσµατα δίνει κίνητρο
για ζηµιές και όχι για κέρδη. Και η αύξηση του φόρου των µερισµάτων από µόνη της αποτελεί µεγάλο κίνητρο για φορολογική
µετανάστευση και µοχλό αποτροπής επαναπατρισµού των κεφαλαίων στο εσωτερικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κάνει όλα αυτά η Κυβέρνηση
για να πετύχει τι ακριβώς; Μήπως είναι αυτή η τελευταία παρέµβαση στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, προκειµένου αυτό να
καταστεί βιώσιµο; Μήπως, για να µη χρειαστούν ξανά στο µέλλον
άλλες περικοπές συντάξεων; Δυστυχώς συµβαίνει το ακριβώς
αντίθετο. Από το ίδιο το νοµοσχέδιο και από αυτή τη δήθεν αναλογιστική µελέτη την οποία παρουσιάσατε είναι βέβαιο περίπου
ότι οι θυσίες των πολιτών θα είναι χωρίς αντίκρισµα και πολύ σύντοµα -ενδεχοµένως και τον επόµενο χρόνο- θα υποστούν νέα
αφαίµαξη.
Ακούµε πολύ συχνά την κριτική -την ακούσαµε και σήµερα από
τους εισηγητές σας, φαντάζοµαι ότι θα την επαναλάβετε και
εσείς- «µα, καλά, εµείς» -εσείς δηλαδή- «µέσα σε δεκαέξι µήνες
καταστρέψαµε το ασφαλιστικό; Εσείς δεν έχετε ευθύνες που κυβερνήσατε τόσα χρόνια;».
Απαντώ: Πρώτον, η Νέα Δηµοκρατία µε τις δικές της παρεµβάσεις, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έδωσε πολλά
χρόνια ζωής στο ασφαλιστικό σύστηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεύτερον, εµείς και εγώ προσωπικά, στην πρώτη µου οµιλία
ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έκανα τη δική µας
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αυτοκριτική, γιατί στο παρελθόν και εµείς δεν ήµασταν όσο τολµηροί θα έπρεπε να ήµασταν και ενδεχοµένως υποκύψαµε στη
πίεση του πολιτικού κόστους.
Τρίτον, όµως, και σηµαντικότερον, τα µέτρα, τα οποία ψηφίζουµε σήµερα, είναι το κόστος, ο λογαριασµός της δικής σας καθυστέρησης, της δικής σας ανικανότητας και της δικής σας
ιδεοληψίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θυµίζω -και επιµένετε να το ξεχνάτε- ότι στο τέλος του 2014,
λίγο πριν έρθετε στην εξουσία, µετά από µεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών, δεν υπήρχε καµµία ανάγκη µείωσης των κυρίων
συντάξεων ούτε ποτέ είχε τεθεί τέτοιο ζήτηµα από την τρόικα.
Δεν υπήρχε κανένα αίτηµα δηµοσιονοµικό, που να αφορούσε το
ασφαλιστικό, εκτός από τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις
επικουρικές συντάξεις.
Είχαµε καταφέρει µάλιστα και είχαµε συντάξει την πρώτη και
µοναδική αξιόπιστη αναλογική µελέτη, η οποία διεξήχθη υπό την
αιγίδα του ECOFIN –δεν θα την ξανακαταθέσω, την έχω ήδη καταθέσει στα Πρακτικά- που επιβεβαιώνει ότι µε τις τότε συνθήκες
το ασφαλιστικό σύστηµα εκπλήρωνε τους όρους βιωσιµότητας
µέχρι το έτος 2060.
Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Τσίπρα. Εκεί ήµασταν πριν από
ενάµιση χρόνο και µετά ήρθατε εσείς. Και έτσι ενώ µέχρι τον Νοέµβριο του 2014 δεν ήταν αναγκαία καµµία περικοπή κυρίων συντάξεων, αυτή κατέστη, δυστυχώς, απαραίτητη διότι εκτροχιάστηκαν πολύ απλά τα δηµόσια οικονοµικά.
Και σας ρωτώ ευθέως για να µιλήσουµε λίγο και µε πραγµατικά στοιχεία: Με βάση τα δικά σας στοιχεία, µε αυτές τις πολύ
δραστικές παρεµβάσεις στις συντάξεις, τι εξοικονοµείτε από το
έλλειµµα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης µέχρι το 2018; Περίπου 800 εκατοµµύρια. Μάλιστα.
Ξέρετε πόσα χάνετε από ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα
εισπράξετε µόνο από την όπισθεν που βάλατε την οικονοµία τα
έτη 2015 – 2016; Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες θέσεις εργασίας
που θα µπορούσε να δηµιουργηθούν, δεν δηµιουργήθηκαν επειδή βάλατε την οικονοµία σε ύφεση, µένοντας ιδεοληπτικά κολληµένοι σε πολιτικές που απέτυχαν σε όλα τα µέρη του κόσµου;
Να σας το πω εγώ, λοιπόν: Το 2015 και το 2016 θα µπορούσε
να έχουν δηµιουργηθεί διακόσιες δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας,
εάν η οικονοµία δεν είχε εισέλθει στο σπιράλ της ύφεσης.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «Θα»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνω. Σας είναι πολύ δυσάρεστα όλα αυτά. Δυστυχώς, όµως, είναι ακόµα πιο δυσάρεστα για την ελληνική
κοινωνία, η οποία βλέπει την ανεργία να αυξάνεται και η οποία
δεν αντιλαµβάνεται την ευκολία µε την οποία χαριεντίζεστε.
Πόσες, λοιπόν, θα ήταν οι πρόσθετες εισφορές, κύριε Τσίπρα,
από αυτές τις διακόσιες δέκα χιλιάδες θέσεις απασχόλησης; Θα
ήταν 900 εκατοµµύρια. Και εδώ είναι το παράδοξο. Όσα ελπίζετε
να εισπράξετε από τις παρεµβάσεις τις οποίες σήµερα νοµοθετείτε, τα χάνετε από τις εισφορές τις οποίες δεν θα εισπράξετε
επειδή οδηγήσατε την οικονοµία σε ύφεση.
Και για να τελειώνει, επιτέλους, αυτό το καλαµπούρι µε τα
«πραγµατικά δεδοµένα», να µιλήσουµε επιτέλους καθαρά, µε
στοιχεία, όχι µε δικά µου στοιχεία, κύριε Τσίπρα, µε τις προβλέψεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία τόσο πολύ αγαπάτε,
και τις προβλέψεις που µε τόσο µεγάλη άνεση σπεύσατε να υιοθετήσετε.
Το 2015 και το 2016, λοιπόν, εξανεµίζονται σωρευτικά 21 δισεκατοµµύρια ευρώ από το ΑΕΠ της χώρας, λόγω της µετάπτωσης της οικονοµίας από την ανάπτυξη στην ύφεση. Το ΑΕΠ της
χώρας, µε βάση τις προβλέψεις της επιτροπής, στο τέλος του
2016 θα ήταν 196 εκατοµµύρια και θα είναι τώρα 175 εκατοµµύρια. Αυτή είναι η αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταθέτω τον σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Με απλά λόγια, το κάθε νοικοκυριό, εάν υποθέσουµε ότι στην
Ελλάδα υπάρχουν, περίπου, τέσσερα εκατοµµύρια νοικοκυριά,
στο τέλος του 2016 θα είναι κατά 5 χιλιάδες ευρώ φτωχότερα σε
σχέση µε το τι θα συνέβαινε εάν δεν είχατε κυβερνήσει.
Για να δούµε, όµως, και λίγο –έχω πολλά στοιχεία, δεν θα σας
κουράσω µε αυτά- τι συµβαίνει στην πραγµατική οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, οι διαγραφές επιχειρήσεων,
επιχειρήσεις δηλαδή που έκλεισαν και διεγράφησαν από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, αυξήθηκαν πόσο νοµίζετε, κύριε Τσίπρα,
το πρώτο τρίµηνο του 2016; Κατά 70%, ενώ οι συστάσεις νέων
επιχειρήσεων µειώθηκαν κατά 20% το ίδιο χρονικό διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή είναι η εικόνα στην πραγµατική οικονοµία και έχετε το
θράσος να έρχεστε εδώ και να επιρρίπτετε αλλού τις δικές σας
τεράστιες ευθύνες. Ναι, λοιπόν, τα µέτρα που ψηφίζουµε σήµερα
οφείλονται αποκλειστικά στη δική σας ανικανότητα. Καταφέρατε
να δηµιουργήσετε µεγάλο ταµειακό πρόβληµα στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε το πισωγύρισµα στην οικονοµία, το οποίο
οι δικές σας πολιτικές προκάλεσαν.
Αυτό και µόνο αυτό καλύπτετε µε τα µέτρα τα οποία ψηφίζουµε σήµερα, χωρίς να δίνετε καµµία πραγµατική προοπτική
βιωσιµότητας στο σύστηµά µας. Πολύ σύντοµα θα χρειαστούν
νέα µέτρα για να καλύψουν την τρύπα από τα µέτρα, τα οποία
ψηφίζετε σήµερα και δεν θα αποδώσουν και το γνωρίζετε και
εσείς. Θα χρειαστούν νέα µέτρα.
Αναρωτιέµαι µερικές φορές, µήπως τελικά αυτός είναι ο σχεδιασµός, µήπως θέλετε να µεταφέρετε στην επόµενη κυβέρνηση
ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα. Ένα είναι βέβαιο, στο τέλος
αυτού του δρόµου υπάρχει η απόλυτη φτωχοποίηση της µεσαίας
τάξης προς όφελος µόνο των φοροφυγάδων και της κοµµατικής
νοµενκλατούρας.
Η πρότασή σας –επειδή ακούω πολύ συχνά τον κ. Τσακαλώτο
να µιλάει για αναδιανοµή- δεν αναδιανέµει πλούτο, µοιράζει µιζέρια. Δεν δηµιουργεί κίνητρα για εργασία, δεν κινητοποιεί τις
υγιείς δυνάµεις της ελληνικής κοινωνίας, µας βουλιάζει απλά πιο
βαθιά στο τέλµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ατµόσφαιρα σήµερα στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ βαριά. Δεν χρειάζεται να βγείτε και να
πάτε µία βόλτα στην Πλατεία Συντάγµατος για να το αντιληφθείτε. Παντού κυριαρχεί δυστυχώς απογοήτευση, απαισιοδοξία, ακόµη και απόγνωση σε πολλές περιπτώσεις.
Κάθε µέρα που ξηµερώνει, η Κυβέρνηση επιφυλάσσει δυστυχώς στους πολίτες νέες επώδυνες δυσάρεστες εκπλήξεις. Η αβεβαιότητα κατατρώει τη ζωή των Ελλήνων. Οι πολίτες βλέπουν να
χάνουν µεγάλο µέρος των εισοδηµάτων τους. Κάνουν θυσίες,
αλλά δυστυχώς δεν βλέπουν κανένα φως στην άκρη του τούνελ.
Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που κατ’ εξοχήν σας ψήφισαν και σας πίστεψαν, κύριε Τσίπρα, εισπράττουν παντού αδιέξοδα. Ή κοιτούν να φύγουν από την Ελλάδα ή αναζητούν το
χαρτζιλίκι του παππού και της γιαγιάς για να µπορέσουν να τα
βγάλουν πέρα.
Σας λέµε, λοιπόν, ξεκάθαρα ότι δεν µπορεί αυτό να είναι το
µέλλον της πατρίδας µας. Και σε όλους αυτούς τους πολίτες
απαντάµε και λέµε ξεκάθαρα, ναι, υπάρχει άλλος δρόµος, υπάρχει άλλη πρόταση, υπάρχει πραγµατική ελπίδα.
Ο δρόµος που καλούµε τους Έλληνες να διανύσουµε δεν θα
είναι ένας εύκολος δρόµος. Θα στηρίζεται, όµως, στη δύναµη
της αλήθειας και στη δύναµη της συλλογικής αυτογνωσίας, στην
πίστη στις δυνατότητές µας, αλλά και στην ευθυκρισία που θα
µας επιτρέψει να µάθουµε από τα λάθη του παρελθόντος και να
µην τα επαναλάβουµε.
Αυτή είναι η συµφωνία αλήθειας, την οποία εµείς προτείνουµε
στον ελληνικό λαό, µία συµφωνία που αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο πρόβληµα που υπάρχει σήµερα στη σχέση πολιτών και πολιτικών, την έλλειψη εµπιστοσύνης.
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Ξέρετε, κάθε ψέµα που λέγεται σε αυτή την Αίθουσα, κάθε
ψέµα που λέγεται ακόµα και σήµερα, προσθέτει ένα λιθαράκι
στον τοίχο της οργής, που διχάζει τους Έλληνες σήµερα, που
διχάζει την ελληνική κοινωνία. Αυτόν τον τοίχο της οργής πρέπει
να τον γκρεµίσουµε, αλλά θα τον γκρεµίσουµε µε ειλικρίνεια, µε
συνέπεια και µε αποφασιστικότητα.
Η χώρα πρέπει να δηµιουργήσει πλούτο και να µην αναδιανέµει τη φτώχεια. Η απλή αλήθεια είναι ότι το µείγµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής, το οποίο επιλέγετε, δεν πρόκειται ποτέ να
οδηγήσει τη χώρα σε βιώσιµη τροχιά ανάπτυξης.
Και να κλείσει η αξιολόγηση –εµείς πραγµατικά ευχόµαστε να
κλείσει η αξιολόγηση το συντοµότερο δυνατό- η οικονοµία δεν
θα ανακάµψει, διότι η αξιολόγηση κλείνει µε το λάθος τρόπο. Και
τα προληπτικά µέτρα, τα οποία σας ζητούν τώρα, θα καταστούν
υποχρεωτικά. Γι’ αυτό σας λέµε ότι επί των δικών σας ηµερών τα
µνηµόνια τα ψηφίζετε δυο-δυο.
Και δυστυχώς γι’ αυτή την εξέλιξη υπάρχει ευθύνη και από
τους δανειστές µας, οι οποίοι παρακολουθούν µεταρρυθµίσεις,
οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται, να σέρνονται και αποδέχονται
τελικά ένα πακέτο φοροεπιδροµών, το οποίο και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν θα έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Γι’ αυτό και
µας φορτώνουν από τώρα µε πρόσθετα µέτρα-κάβα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία και θα καταστούν αναπόφευκτα και έτσι
ο ωραίος λογαριασµός της Κυβέρνησης Τσίπρα, το τρίτο και το
τέταρτο µνηµόνιο, θα ξεπεράσει αισίως τα 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία έχουµε προτείνει µια άλλη πολιτική,
η οποία βασίζεται στη µείωση των κρατικών δαπανών, στη µείωση των φόρων, σε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, αλλά, κυρίως, στην έµφαση που θέλουµε να δώσουµε στην προσέλκυση
επενδύσεων εγχώριων και ξένων.
Και αναφορικά µε το µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής, κύριε
Τσίπρα, εµείς δεν έχουµε απλά επαναλάβει ότι πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στη µείωση δαπανών και λιγότερο στην αύξηση των φόρων. Το έχουµε κάνει και πράξη.
Θυµίζω ότι το πρώτο µνηµόνιο βασιζόταν υπερβολικά σε αυξήσεις φόρων. Απέτυχε το πρώτο µνηµόνιο, όπως όλοι θυµάστε
πολύ καλά. Το δεύτερο µνηµόνιο, το οποίο εµείς κληθήκαµε να
εφαρµόσουµε, άλλαξε το µείγµα πολιτικής. Είχαµε πολύ περισσότερες περικοπές δαπανών και λιγότερες αυξήσεις φόρων.
Και ξέρετε, ναι, όσο κι αν δεν σας αρέσει, η οικονοµία ανέκαµψε από βαθιά ύφεση. Πετύχαµε πρωτογενή πλεονάσµατα.
Μειώσαµε τους φόρους συνολικά κατά 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Επιστρέψαµε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία. Και, ναι, δώσαµε και ένα κοινωνικό µέρισµα 450 εκατοµµυρίων στους πλέον αδύναµους συµπολίτες µας!
Αυτά που εσείς τότε λέγατε «ψίχουλα», για να έρθετε µετά και
να δώσετε τέσσερις φορές λιγότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπορούµε, λοιπόν, να πετύχουµε δηµοσιονοµική πειθαρχία –
µια πειθαρχία η οποία απαιτείται- και πρωτογενή πλεονάσµατα,
µειώνοντας στοχευµένα και λελογισµένα περιττές δαπάνες. Και,
ναι, µπορούµε να µειώσουµε σπατάλες, αλλά κυρίως µπορούµε
να ανασχεδιάσουµε και να αναδιατάξουµε τη δηµόσια διοίκηση,
ώστε να επιτυγχάνει περισσότερα µε λιγότερα.
Και δεν συνιστά µεταρρύθµιση, κύριε Τσίπρα, να προσλαµβάνετε µετά από δεκαοκτώ χρόνια επιτυχόντες του διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ του 1997, ανθρώπους οι οποίοι είναι σχεδόν πενήντα
ετών, µόνο και µόνο για να τους κάνετε το κοµµατικό σας χατίρι.
Δεν είναι αυτή η µεταρρύθµιση! Δεν είναι αυτή η µεταρρύθµιση
στη δηµόσια διοίκηση!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ξέρουµε, λοιπόν, πώς θα το πετύχουµε και δεν έχουµε πια
πελατειακές δεσµεύσεις. Εµείς έχουµε αφήσει πίσω µε πολύ
θάρρος τα λάθη του χθες.
Εγώ µπορώ να εγγυηθώ ένα πράγµα. Η Νέα Δηµοκρατία θα
µειώσει τους φόρους. Με σεβασµό στις δεσµεύσεις της χώρας
για πρωτογενή πλεονάσµατα, θα εφαρµόσουµε ένα διαφορετικό
µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής.
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Και για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήµατος, υπήρχε
άλλος δρόµος. Σας τον παρουσίασα στην πρώτη µου οµιλία στη
Βουλή, ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και το
πρώτο πράγµα το οποίο σπεύσατε να µου πείτε ήταν να µε κατηγορήσετε ως νεοφιλελεύθερο! Εσείς, ο γνήσιος αριστερός
που κόβει το αφορολόγητο, που αυξάνει άµεσους και έµµεσους
φόρους, που συντρίβει τους χαµηλοσυνταξιούχους, που πλήττει
τους πιο αδύναµους, για τους οποίους δήθεν κόπτεται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά δεν είστε αριστερός! Οπορτουνιστής είστε που θα κάνει
τα πάντα για να κάτσει στην καρέκλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια, πρέπει να µειώσουµε τη δαπάνη του ασφαλιστικού
συστήµατος, αλλά να τη µειώσουµε µε δίκαιο τρόπο, µειώνοντας
δαπάνες του προϋπολογισµού για τα λεγόµενα «ευγενή» ταµεία,
τα οποία και σήµερα επιµένετε να µην τα ακουµπάτε, εξετάζοντας πιο δραστικά δαπάνες που αφορούν πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενισχύοντας φυσικά καθοριστικά την απασχόληση, και
φυσικά σταµατώντας τις προσλήψεις κολλητών και φίλων και φυσικά ακυρώνοντας και τις αυξήσεις που δώσατε στους δηµοσίους υπαλλήλους -η πρώτη ενέργεια την οποία σπεύσατε ήδη να
νοµοθετήσετε- αυξήσεις που πολύ απλά δεν τις αντέχει αυτή η
χώρα, η οποία έχει ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους που προέρχονται δυστυχώς όλοι από τον ιδιωτικό τοµέα.
Και όλοι ξέρουµε ότι το ασφαλιστικό σύστηµα δεν µπορεί ποτέ
να λυθεί, αν δεν αλλάξει ο λόγος εργαζοµένων προς συνταξιούχους, εάν δεν πάρει µπροστά η µηχανή της ανάπτυξης, εάν δεν
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα προσθέσουν τελικά
εισφορές στο σύστηµα.
Και παρά τις µεγάλες δυσκολίες, εµείς έχουµε σχέδιο για να
κάνουµε την Ελλάδα να δουλέψει ξανά, να ανακτήσει τη χαµένη
της αυτοπεποίθηση και στο επίκεντρο του δικού µας σχεδίου
είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η αξιοποίηση των
πολλών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει η χώρα µας
σε µια σειρά από κλάδους. Και φυσικά, η προσέλκυση επενδύσεων χρειάζεται µια σειρά από παραµέτρους, που σας είναι παντελώς άγνωστες: σταθερό φορολογικό σύστηµα, περιορισµό της
γραφειοκρατίας, προβλέψιµους κανόνες ανταγωνισµού, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης, ειδικά όσον αφορά στις χρήσεις γης.
Αλλά προσέξτε, κύριε Τσίπρα, χρειάζεται και κάτι ακόµα. Μια
κυβέρνηση που να πιστεύει στη δύναµη της ελεύθερης οικονοµίας να παράγει πλούτο, που να καταλαβαίνει τη σηµασία της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητος σε έναν κόσµο που αλλάζει τόσο γρήγορα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και φυσικά, µια κυβέρνηση που να λειτουργεί συντονισµένα,
ακολουθώντας ένα ξεκάθαρο σχέδιο, που να µην έχει ο κάθε
Υπουργός τη δικιά του ατζέντα, που να την εµπιστεύονται όλοι,
πολίτες και επενδυτές, που να κάνει αυτά που λέει και να µην
λέει αυτά που δεν µπορεί να κάνει.
Αλλά πώς θα τα κάνει όλα αυτά, αναρωτιέµαι, µια κυβέρνηση
της οποία πολλοί Υπουργοί έχουν ως µοναδικό προσόν τις συµµετοχές στις καταλήψεις, που δεν πιστεύει στην αριστεία, που
αµφισβητεί τον πυρήνα των θεσµών της αστικής δηµοκρατίας,
που θεωρεί ότι η εκπαίδευση αναπαράγει ταξικά στερεότυπα;
Ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών Υπουργοί σε αυτή την Κυβέρνηση. Οι δήθεν ιδεολόγοι µιας απαξιωµένης Αριστεράς και οι
γνήσιοι οπορτουνιστές της εξουσίας. Και υπάρχει και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος µε αξιοθαύµαστο τρόπο συνδυάζει και τα δύο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µετά περιµένετε ότι µε αυτή την Κυβέρνηση θα έρθουν
επενδύσεις και ανάπτυξη.
Θέλω, κύριε Τσίπρα, –ακούστε το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον,
µπορεί να θελήσετε να τοποθετηθείτε και επ’ αυτού- να σας
δώσω ένα πρόσφατο, πολύ πρόσφατο προχθεσινό παράδειγµα
για το πώς αντιλαµβάνεται η Κυβέρνησή σας την έννοια της ανάπτυξης.
Μόλις προχθές ο αναρµόδιος Υπουργός έκανε δεκτή µία τροπολογία, η οποία κατατέθηκε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µε την
οποία τµήµα της έκτασης του παράκτιου µετώπου στον Φαλη-
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ρικό Όρµο παραχωρείται –προσέξτε- στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να κατασκευαστούν υποστηρικτικά κτήρια. Και αντί να
αξιοποιήσετε αυτή τη µοναδική έκταση ως τη φυσική συνέχεια
αυτού του καταπληκτικού πάρκου που φτιάχνει το Κέντρο Πολιτισµού «Σταύρος Νιάρχος», εσείς θέλετε να την παραχωρήσετε
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν µάλιστα έχουν γίνει οι σχετικές
µελέτες και η περιφέρεια, η δικιά σας περιφερειάρχης, έχει ήδη
δεσµεύσει πόρους. Το κόσµηµα, λοιπόν, της Αθήνας, ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί την αφετηρία της αθηναϊκής Ριβιέρας, θα φιλοξενεί κλούβες των ΜΑΤ. Πραγµατικά, κύριε Τσίπρα, η επιστήµη σηκώνει τα χέρια ψηλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταργήστε τουλάχιστον σήµερα αυτή τη διάταξη. Καταργήστε την έστω και σήµερα. Πείτε ότι κάνατε λάθος. Δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα και να µην τα σχολιάζετε
και να περνούν έτσι και να καταστρέφεται η αναπτυξιακή προοπτική όλου του νοτίου µετώπου της Αττικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω γιατί έχω υπερβεί τον
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, κλείστε
παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ναι, κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό ακόµα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συνειδητοποιεί πια ότι
η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα είναι µια κυβέρνηση βουτηγµένη στο
ψέµα, στην ανυποληψία, στην τραγική αποτυχία. Η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων έχει συνειδητοποιήσει ότι το σκίσιµο
των µνηµονίων ήταν η πιο χυδαία εξαπάτηση των ασθενέστερων
στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας. Και οι πολίτες κατανοούν
πλέον ότι το πολιτικό σύστηµα του κ. Τσίπρα και των Υπουργών
του είναι ταγµένο στην προάσπιση του κρατισµού, της κοµµατοκρατίας, των προνοµίων και των πελατειακών σχέσεων.
Έχουν περάσει ήδη τέσσερις εβδοµάδες από τότε που ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αίσθηµα ευθύνης ζήτησα να φύγει αυτή η Κυβέρνηση, για να δοθεί µια νέα αξιόπιστη
κυβερνητική λύση στη χώρα. Το έκανα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε µεγάλη περίσκεψη. Είµαι ένας πολιτικός ο οποίος
πάντα επεδίωκα τη συναίνεση και τη σύνθεση. Το έκανα και πέρυσι τον Σεπτέµβριο, αλλά τότε ο κ. Τσίπρας οδήγησε τη χώρα
σε δεύτερες, αχρείαστες εθνικές εκλογές. Και από την πρώτη
στιγµή που εκλέχθηκα Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας έκανα
ό,τι περνούσε από το χέρι µου για να συµβάλω σε µια πιο γόνιµη
πολιτική ατµόσφαιρα στη χώρα.
Στηρίξαµε τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για το προσφυγικό, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Μια στρατηγική, που δυστυχώς η ίδια η Κυβέρνηση, παρ’ ότι συµφωνήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, αθέτησε.
Και ως Αντιπολίτευση καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για
το ασφαλιστικό -επώδυνες προτάσεις, αλλά συγκεκριµένες- στη
λογική, όµως, της δίκαιης κατανοµής των βαρών ανάµεσα στις
γενιές. Και ξεφύγαµε -και ξεφεύγουµε κάθε µέρα- από τον κανόνα της στείρας αντιπολιτευτικής άρνησης που κυριαρχούσε σε
αυτό εδώ πέρα το Κοινοβούλιο για δεκαετίες από σχεδόν κάθε
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Αλλά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πλέον ξεκάθαρο σε
όλες και σε όλους ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν επιδιώκει καµµία
συναίνεση. Δεν αντέχει την συναίνεση, διότι µέσα από τον διάλογο που η ίδια η συναίνεση απαιτεί θα αποκαλυφθεί η δικιά της
γύµνια και ανεπάρκεια. Ο κ. Τσίπρας επενδύει στον διχασµό. Το
έκανε και στην οµιλία του προχθές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Ενεργοποιεί τα πιο βασικά ένστικτα της ελληνικής κοινωνίας,
τροφοδοτεί την οργή, γιατί δεν αντέχει τη δύναµη των επιχειρηµάτων. Επαναφέρει µε άλλα λόγια, µε δικά του λόγια, το δίληµµα:
«Ή τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν».
Ας τελειώνουµε, λοιπόν, µε την πιο ανίκανη και επικίνδυνη Κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος από τη Μεταπολίτευση και
µετά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και θα ήµουν ασυγχώρητος αν δεν έκανα ό,τι περνούσε από
το χέρι µου για να οδηγηθούµε στη µόνη λύση και στη µόνη διέξοδο, στη µόνη δηµοκρατική διέξοδο: Εκλογές, όπου ο λαός,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γνωρίζοντας πια την αλήθεια, θα αποφασίσει ο ίδιος, κυρίαρχος,
για το µέλλον του. Εκλογές για να µπει ένα τέλος στον διασυρµό
της χώρας, ένα τέλος στην αδιάκοπη φτωχοποίηση χωρίς καµµία
προοπτική. Εκλογές για να αποκτήσει η χώρα αξιόπιστη κυβέρνηση µε δικό της σχέδιο, µια κυβέρνηση η οποία θα µπορεί να
συζητά µε τους δανειστές, αλλά να συζητά µε όρους αµοιβαίου
σεβασµού και αξιοπιστίας, µια κυβέρνηση η οποία θα µπορεί να
πορευτεί µαζί µε την κοινωνία τον δύσκολο δρόµο που έχουµε
µπροστά µας, αλλά µε τη σιγουριά µιας επιτυχίας που θα αφορά
πια όλους τους Έλληνες. Και εκλογές για µια ισχυρή Ελλάδα
στον πυρήνα της Ευρώπης. Πάντως, όχι για µια Ελλάδα failed
state, εκτεθειµένη σε γεωπολιτικές θύελλες.
Έχουν κόστος οι εκλογές; Βεβαίως κι έχουν κόστος, αλλά είναι
πολύ µικρότερο από τον όλεθρο της παραµονής σας στην εξουσία.
Ένα είναι βέβαιον: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν αργεί
η ώρα που θα εγκαταλείψετε την εξουσία. Και το µόνο καλό -γιατί
υπάρχει πράγµατι και ένα καλό- από τη σύντοµη παραµονή σας
στην εξουσία είναι ότι επιτέλους θα έχουν γκρεµιστεί όλοι οι
µύθοι του µεταπολιτευτικού λαϊκισµού και µαζί της και ο µύθος
της Αριστεράς στην εξουσία. Μια Αριστερά που µετέτρεψε τα
όνειρα των πολιτών που την πίστεψαν σε εφιάλτη και φυσικά δικαίωσαν όλους όσοι προειδοποιούσαν ότι αυτή η Αριστερά θα
ήταν αδύνατο να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου µε σοβαρότητα
και αποτελεσµατικότητα, διότι κάποιοι προειδοποιούσαµε για
όλα αυτά τα οποία βιώνουµε σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πληρώσαµε ακριβά, όλη η κοινωνία, τα ψέµατα των τελευταίων δεκαέξι µηνών. Μαζί µε αυτά πρέπει να τελειώνουν και οι
αντιλήψεις που κυριάρχησαν δυστυχώς για δεκαετίες στη χώρα
µας, αντιλήψεις οι οποίες δυστυχώς κορυφώθηκαν µε τη σηµερινή Κυβέρνηση: δηµαγωγικός λαϊκισµός, ψευτοεθνικισµός, κρατισµός, πελατειακές σχέσεις, πολιτική ατολµία.
Η δικιά µας πρόταση στηρίζεται στην ελπίδα που δηµιουργεί
η αλήθεια, διότι µόνο έτσι θα µπορέσουµε να ανακτήσουµε την
εµπιστοσύνη των πολιτών και θα δηµιουργήσουµε µια πλατιά κοινωνική συµµαχία που θα πάει την Ελλάδα επιτέλους µπροστά. Η
Ελλάδα δεν µπορεί να είναι ο αδύναµος κρίκος της Ευρώπης,
ούτε να γίνεται αντικείµενο ειρωνείας και χλευασµού και δεν µπορεί ιδεοληψίες που δοκιµάστηκαν και απέτυχαν και εγκαταλείφθηκαν σε όλα τα µέρη του κόσµου, εδώ, µόνο στην Ελλάδα να
παραµένουν ισχυρές.
Και ο ρόλος της επόµενης κυβέρνησης δεν θα είναι απλά διαχειριστικός. Χρέος µας είναι να υπερασπιστούµε µε σθένος και
να εφαρµόσουµε µια πολιτική συνολικής ανόρθωσης της χώρας
που θα ξεπερνά την επίτευξη στενών τεχνοκρατικών στόχων.
Είναι αλήθεια, και κλείνω µε αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ότι η πολιτική κρίση και ο ακραία διχαστικός και αφοριστικός
λόγος έχουν παρασύρει πολλούς συµπολίτες µας στα επικίνδυνα
για τη δηµοκρατία πολιτικά άκρα και τον αδιέξοδο ανορθολογισµό τους.
Ωστόσο, η µεγάλη πλειοψηφία, η σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, εξακολουθεί να θέλει την Ελλάδα µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, θέλει να ζει σε µια χώρα που θα επιτρέπει στους
πολίτες της να ξεδιπλώνουν ελεύθερα τις δυνάµεις τους και να
δηµιουργούν, µια χώρα που να επιβραβεύει το ταλέντο, την εργασία, την επιχειρηµατικότητα.
Αυτήν την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία θα εκφράσει και πάλι
η Νέα Δηµοκρατία και µαζί µε όλους τους Έλληνες θα ξανακάνουµε την Ελλάδα αυτό που της αξίζει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει τώρα ο κ.
Δραγασάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Μετά θα µιλήσει
ο κ. Θεοδωράκης, ο Πρόεδρος του Ποταµιού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για ένα
λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε τον λόγο τώρα,
κύριε Παφίλη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

άµεσο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, δεν υπάρχει θέµα.
Κύριε Δραγασάκη, για ένα λεπτό θα µιλήσει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να καταγγείλουµε το γεγονός ότι οι αστυνοµικές δυνάµεις, µε αφορµή και
πρόσχηµα την απαράδεκτη δράση των «γνωστών άγνωστων» µε
µολότοφ, προχώρησαν σε γενικευµένη χρήση χηµικών κατά διαδηλωτών, που δεν είχαν σχέση µε αυτά τα επεισόδια.
Υπάρχει ευθύνη και καλούµε την Κυβέρνηση άµεσα να παρέµβει, αν δεν το έχει κάνει ήδη, ώστε να σταµατήσουν αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες των αστυνοµικών δυνάµεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μάλιστα. Η Κυβέρνηση
είναι σε γνώση, εξ όσων γνωρίζω.
Ο κ. Δραγασάκης, παρακαλώ, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο µιλούσε ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας νόµιζα ότι άκουγα έναν «αρχάγγελο της αλήθειας» και χρειάστηκε να µπω στο google για να δω
τι σηµαίνει αλήθεια. Και είδα, κύριε Μητσοτάκη, ότι αλήθεια σηµαίνει η πραγµατικότητα ενός γεγονότος.
Ο κ. Μητσοτάκης µάς επανέλαβε εδώ το γνωστό, παλιό πια,
αφήγηµα του κ. Σαµαρά για το «τι θα γινόταν αν». Αν τι; Αν είχε
ολοκληρωθεί η πέµπτη αξιολόγηση. Αν είχε ολοκληρωθεί το δεύτερο µνηµόνιο. Αν είχαν υλοποιηθεί τα γεγονότα, τα οποία ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας δεν τολµάει να πει ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν.
Γιατί δεν υλοποιήθηκε, κύριε Μητσοτάκη, η πέµπτη αξιολόγηση, αφού όλα έγιναν τόσο καλά; Γιατί έπρεπε εµείς στο πρώτο
Eurogroup να αντιµετωπίσουµε την απαίτηση: «Ολοκληρώστε
εσείς την πέµπτη αξιολόγηση», αυτό µας είπαν, και ας ψήφισε ο
ελληνικός λαός ό,τι ψήφισε;
Αυτό που ονοµάζετε «ψέµατα», κύριε Μητσοτάκη, ήταν στόχοι
ενός πολιτικού κόµµατος, ήταν στόχοι χρήσιµοι για τη χώρα µας.
Και τους στόχους αυτούς εµείς δεσµευόµαστε να τους υλοποιήσουµε, είτε αργά είτε γρήγορα είτε αργότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μητσοτάκης είπε και µία
αλήθεια όµως. Προανήγγειλε περικοπές µισθών και συντάξεων.
Τις προανήγγειλε, διαβάστε την οµιλία του προσεκτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε κρίση χαρακτηρίζεται από
ανασφάλεια που γεννά, από εσωστρέφεια, από ξενοφοβία. Το
βλέπουµε άλλωστε αυτό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το
ζήσαµε και εδώ µε πολλές οµιλίες εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης, αλλά και του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας: «Εσωστρέφεια», «δεν υπάρχει Ευρώπη», «δεν υπάρχει ο κόσµος», «δεν
υπάρχουν παγκόσµια ρεύµατα ιδεών που συγκρούονται», «δεν
υπάρχουν διλήµµατα και πολιτικές για την Ευρώπη, τον κόσµο ή
την Ελλάδα», όλα είναι θέµα ποιος είναι περισσότερο ψεύτης
από τον άλλον! Εσωστρέφεια, λοιπόν, καταστροφολογία, δαιµονολογία, αδυναµία σύλληψης της µεγάλης εικόνας, µέσα στην
οποία ζούµε και εµείς, αδυναµία κατανόησης της δυναµικής των
εξελίξεων.
Καλλιεργείτε, κύριε Μητσοτάκη, κλίµα καταστροφής. Μιλάτε
για αδιέξοδα της Κυβέρνησης, ενώ πρόκειται για τα δικά σας
αδιέξοδα, τα οποία θέλετε να κρύψετε.
Είστε ένα κόµµα διχασµένο, είστε ένα κόµµα µε κρίση ταυτότητας και αυτό το βλέπουµε καθηµερινά. Όµως, κυρίως διότι το
θετικό σενάριο είναι ζωντανό, είναι υλοποιήσιµο. Και η υλοποίηση
του θετικού σεναρίου, για το οποίο εργάζεται η Κυβέρνηση, ακυρώνει τα δικά σας σχέδια για «αριστερή παρένθεση» και «δεξιά
παλινόρθωση».
Το µέγεθος των καταστροφών, βεβαίως, που έχουν συσσωρευθεί από το πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο και τη γενικότερη
κρίση, είναι τεράστιο. Όµως, µπορούµε να τα καταφέρουµε. Η
πορεία θα είναι δύσκολη, αλλά οι µεγάλοι κίνδυνοι είναι πίσω
µας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα έχουµε, κύριε
Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία ολόκληρα
χρόνια µπροστά µας να σχεδιάσουµε τη δράση µας, να υλοποιήσουµε επιτέλους και το δικό µας πρόγραµµα µαζί µε τις δεσµεύσεις που έχουµε για τη συµφωνία, για να µπορέσουµε στο τέλος
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αυτής της τετραετίας να απαντήσουµε θετικά σε πολλές από τις
αγωνίες του κόσµου, σε πολλά από τα προβλήµατα του λαού.
Μιλήσατε για το σύστηµα που ήταν βιώσιµο, για το ασφαλιστικό. Αυτή είναι η εικόνα που έχουµε για την Ελλάδα µέχρι την
κρίση; Εσείς δεν λέγατε ότι ο κ. Γιαννίτσης είχε δίκιο και κακώς
δεν υλοποιήθηκε η µεταρρύθµισή του, διότι αν υλοποιείτο η µεταρρύθµιση Γιαννίτση, θα γινόταν βιώσιµο το σύστηµα;
Σήµερα, λοιπόν, εσείς, ο οπαδός της αλήθειας, έρχεστε εδώ
να µας πείτε ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα -που είχαν κατακλαπεί και κατασπαταληθεί τα αποθεµατικά του τόσες φορές στο
παρελθόν, που επί πολλά χρόνια η αποσπασµατικότητα και ο πελατειακός χαρακτήρας πολλών ρυθµίσεων το είχαν καταστήσει
µη βιώσιµο και αναξιόπιστο- κατέστη µη βιώσιµο, επειδή ήρθε ο
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία; Και διεκδικείτε µ’ αυτόν τον τίτλο της αλήθειας;
Μας είπατε ότι για την αξιολόγηση και την καθυστέρησή της
φταίει η Κυβέρνηση. Μα, είστε ο µόνος που το λέει αυτό. Προχθές διαβάζαµε αναλύσεις µεγάλων οίκων του εξωτερικού, όπως
«UBS» και άλλων, που λένε ότι µετά από ένα σηµείο η καθυστέρηση οφείλεται σε πρόσθετα, νέα αιτήµατα, που θέτουν ορισµένοι από τους θεσµούς. Εσείς τώρα γίνατε βασιλικότερος του
βασιλέως;
Χθες το Ινστιτούτο Μπρίγκελ ανέφερε ότι πίσω από την καθυστέρηση της ελληνικής αξιολόγησης κρίνονται δύο µεγάλα διλήµµατα, που δεν αφορούν µόνο την Ελλάδα και µας υπερβαίνουν. Το πρώτο δίληµµα είναι αν θα συνεχίσουµε αιωνίως τη
λιτότητα µεταθέτοντας την ανάγκη της ανάπτυξης στο µέλλον ή
αν θα προτάξουµε την ανάπτυξη και σε συνθήκες ανάπτυξης να
υλοποιήσουµε τις όποιες περαιτέρω δηµοσιονοµικές προσαρµογές χρειάζονται µετά από επτά χρόνια λιτότητας.
Εσείς ποια θέση παίρνετε; Θέλετε συνέχιση των περικοπών,
όπως µας είπατε εδώ, των δαπανών; Θέλετε περαιτέρω νέους
κύκλους ύφεσης; Ή να προχωρήσουµε µε βάση τη συµφωνία του
καλοκαιριού και τις προβλέψεις που µας δίνουν τη δυνατότητα
να περάσουµε σε µια ανάκαµψη ήδη από το δεύτερο εξάµηνο
αυτού του χρόνου;
Και το δεύτερο δίληµµα που τίθεται είναι για το χρέος. Νοµίζω
ότι δεν άκουσα καµµιά λέξη γι’ αυτό στην οµιλία σας. Δεν σας
απασχολεί το θέµα του χρέους; Θέλετε να είµαστε αιωνίως εξαρτηµένοι από τα δάνεια του ESM και τα µνηµόνια; Διότι όταν δανειζόµαστε από θεσµούς, θα έχουµε µνηµόνια. Δεν συµφωνείτε
µε την πρόταση της Κυβέρνησης να προσπαθήσουµε να πετύχουµε µια πολιτική συµφωνία για το χρέος, που θα διασφαλίζει
τη δυνατότητα της Ελλάδας να απαλλαγεί από αυτή την επιτροπεία και να µπορέσουµε επιτέλους να δανειζόµαστε κανονικά
από τις αγορές για να εξυπηρετούµε τα παλιά µας δάνεια;
Μας είπατε ότι θα πάµε στην ανάπτυξη µειώνοντας τους φόρους. Σοβαρά; Σε αυτές τις συνθήκες και µε αυτή την κατάσταση; Το αντίθετο µπορούµε να υποσχεθούµε στον λαό. Ότι
µέσα από την ανάκαµψη µπορούµε να µειώσουµε τους φόρους
και να τους κάνουµε και ακόµα πιο δίκαιους απ’ ό,τι προσπαθεί
σήµερα η Κυβέρνηση να κάνει.
Όµως, άκουσα και για στοχευµένες µειώσεις δαπανών. Αφού
είναι στοχευµένες, πείτε µας ποιες ακριβώς, για να τις κάνουµε,
όπως σωστά ακούω, κι εµείς.
Εµείς ετοιµάζουµε –νοµίζω αναφέρθηκε από τους Υπουργούς
Οικονοµικών- µια επανεξέταση όλων των δαπανών, όχι για να τις
µειώσουµε, αλλά για να µπορέσουµε να τις αναδιατάξουµε. Και
θα δώσουµε τη δυνατότητα σε όποιο Υπουργείο πετύχει µείωση
δαπανών να εξασφαλίσει, να αξιοποιήσει αυτά τα πρόσθετα
έσοδα που θα έχει για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών του ίδιου
Υπουργείου ή της ευρύτερης ενότητας στόχων που θα έχουν
αυτά τα Υπουργεία.
Εσείς, όµως, που µιλάτε για περικοπή δαπανών -και το είπατε
δύο φορές- δεν νιώθετε την υποχρέωση να εξηγήσετε και στη
Βουλή και στον λαό, τι εννοείτε; Λειτουργικές δαπάνες; Μα, ακόµα και ο κ. Τόµσεν είπε προχθές ότι οι δυνατότητες είναι λίγες,
διότι τα νοσοκοµεία δεν έχουν πολλές φορές είδη πρώτης ανάγκης για να λειτουργήσουν.
Εννοείτε µισθούς και συντάξεις ποιων στρωµάτων; Των δικαστικών, των ενστόλων, των δηµοσίων υπαλλήλων γενικώς ή υπερ-
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βαίνει την απαίτηση της αλήθειας το ερώτηµα, το οποίο θέτω;
Είπατε όµως και κάτι πολύ σοβαρό, κατά τη γνώµη µου. Είπατε
ότι το τρίτο µνηµόνιο και τα µέτρα που συζητούµε είναι ρήτρα
της αναξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης αυτής.
Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, αν καταλάβαµε καλά, διαφωνείτε
µε αυτά που λέει η κ. Λαγκάρντ; Η κ. Λαγκάρντ δεν λέει ότι φταίει
αυτή η Κυβέρνηση. Η κ. Λαγκάρντ λέει ότι απέτυχε το πρώτο µνηµόνιο. Έγινε λάθος. Και απέτυχε και το δεύτερο µνηµόνιο και δεν
ολοκληρώθηκε ποτέ και απέτυχαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. εσείς, δηλαδή, ασκείτε κριτική στην κ. Λαγκάρντ, επειδή
δεν ρίχνει όλα τα βάρη στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτή είναι η θέση, η οποία
έχετε;
Φτάσαµε εδώ και σωστά τα λέει σήµερα ο κ. Σαχινίδης, ένας
πρώην Υπουργός, σε ένα άρθρο στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ότι το
πρώτο µνηµόνιο οδήγησε στο δεύτερο και εξαιτίας του δεύτερου
-λόγω της αποτυχίας του και λόγω των υπερβολικών δηµοσιονοµικών προσαρµογών και της λιτότητας που ζητούσε- οδηγηθήκαµε –οδηγηθήκατε!- στο αδιέξοδο µε την πέµπτη αξιολόγηση.
Φτάσαµε, λοιπόν, εδώ, διότι είχαµε κρίση πριν τα µνηµόνια,
αλλά και διότι και τα µνηµόνια συσσώρευσαν τεράστια βάρη και
τεράστια προβλήµατα. Και είµαστε σήµερα, ακριβώς, αντιµέτωποι µε δύο κρίσεις, µε δύο οµάδες προβληµάτων: και αυτά που
δηµιούργησε η κρίση αλλά και αυτά που δηµιουργήσατε εσείς
διαχειριζόµενοι µε τον τρόπο που διαχειριστήκατε τα δύο προηγούµενα µνηµόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ τα όρια του χρόνου. Θα ήθελα να
ολοκληρώσω απλώς µε µια συνολικότερη διαπίστωση, παρ’ όλο
που η οµιλία –επαναλαµβάνω- του κυρίου Προέδρου της Νέας
Δηµοκρατίας προσφέρεται για προσεκτική µελέτη, για να δει κανείς τις κρυφές αλήθειες που υπάρχουν µέσα εκεί, αλλά και τα
πολλά ψεύδη, τα οποία επίσης υπάρχουν και τις ανακρίβειες.
Η σηµερινή οµιλία του κ. Μητσοτάκη επιβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει ούτε εναλλακτική ούτε βιώσιµη πολιτική για τη χώρα. Πρώτον, διότι εάν είχε, θα την εφάρµοζε και ο ίδιος και η παράταξή
του. Δεύτερον, διότι είναι δέσµιος µιας στρεβλής αντίληψης για
την κρίση και τη διέξοδο. Πιστεύει ακόµα ο κ. Μητσοτάκης στον
αυτοµατισµό των αγορών, όταν η κρίση που ζούµε είναι κρίση,
ακριβώς, αυτών των αντιλήψεων. Και, τρίτον, διότι υιοθετεί µια
κρυφή –αν και ορισµένα στοιχεία φάνηκαν σήµερα- νεοφιλελεύθερη ατζέντα, η οποία θέλει έναν νέο κύκλο περικοπών. Και µη
νοµίζει κανείς ότι µπορούµε να κόψουµε µισθούς στο δηµόσιο
χωρίς να κοπούν µισθοί και στον ιδιωτικό τοµέα. Όσοι ζητούν περικοπές µισθών στο δηµόσιο, εννοούν και θέλουν και άλλες περικοπές στον ιδιωτικό τοµέα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αποτελεί τον βασικό πόλο σταθερότητας
και µετασχηµατισµού της κοινωνίας. Στην πιο δύσκολη στιγµή,
µε όλα τα µέτωπα ανοιχτά, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται όρθιος, ενωµένος,
έτοιµος να αναγνωρίσει και να διορθώσει ελλείψεις και αδυναµίες, να χαράξει τον σχεδιασµό του κυβερνητικού έργου για την
ολοκλήρωση της τετραετίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει και είναι στο κέντρο των διεργασιών που
γίνεται σε όλη την Ευρώπη, είναι καταλύτης διαφοροποιήσεων
που συντελούνται στην κατεύθυνση της κατάρρευσης των παλιών συναινέσεων και στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης νέων
προοδευτικών πλειοψηφιών, όπου και στη χώρα µας θα εκδηλωθεί αυτή η δυναµική µε στόχο και τη χώρα µας να ορθοποδήσουµε και την Ευρώπη να αλλάξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ κάντε ησυχία!
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπρεπε να απουσιάσω για
λίγες ώρες σήµερα το πρωί στην Κρήτη, στο νησί που έδωσε
δέκα από τους δεκαέξι Βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πρέπει να σας ενηµερώσω και εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ,
που είστε Βουλευτής Ηρακλείου, επειδή δεν µπορείτε να ενηµερωθείτε από τους Βουλευτές σας, επειδή δεν κατεβαίνουν στο
νησί, ότι όλοι στο νησί –αυτοί τουλάχιστον που κυκλοφορούνδηλώνουν κοψοχέρηδες για όλα αυτά που συνέβησαν τους τελευταίους µήνες.
Ξέρετε, όµως, γιατί ο κόσµος είναι εξαγριωµένος µαζί σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι των ΑΝΕΛ; Γιατί συνεχίζετε να λέτε
ψέµατα. Και δεν µιλώ για τα προεκλογικά ψέµατα. Μιλώ για τα
τωρινά ψέµατα, αυτά που λέγατε µέχρι χθες, που λέγατε ότι δεν
θα ψηφίσετε κάποια µέτρα και τώρα τα φέρνετε και τα ψηφίζετε.
Κι επειδή η ανικανότητά σας είναι παροιµιώδης, κλείνετε και
τον Εθνικό Κήπο. Εκεί που νυχθηµερόν καταγγέλλατε το αστυνοµικό κράτος, τώρα σφραγίζετε και τον Εθνικό Κήπο. Σε λίγο
και στις παιδικές χαρές, γιατί και εκεί κυκλοφορεί κόσµος!
Πάµε, όµως, στον νόµο, που σας κάνει να ντρέπεστε. Ο Έλληνας της δουλειάς, ο µισθοσυντήρητος, ο αγρότης, ο επιχειρηµατίας, µε βάση τον νόµο που φέρνετε, θα µοιράζεται µε το κράτος
τα εισοδήµατά του. Χρήµατα που πέφτουν στο άπατο πιθάρι των
Δαναΐδων. Χρήµατα που τρώει ένα υπερδιογκωµένο, αναποτελεσµατικό αλλά και καταπιεστικό για τους πολίτες κράτος. Βάρη
χωρίς κανένα αντίκρισµα, γιατί τίποτα στην Ελλάδα, πλέον, δεν
επιστρέφει ως κοινωνική παροχή. Ούτε δωρεάν παιδεία έχουµε
ούτε δωρεάν υγεία, για να µιλήσω µόνο για τα κεφαλαιώδη. Πληρώνει ο σηµερινός εργαζόµενος, για να καλύψει τις τρύπες ενός
θνησιγενούς συστήµατος, χωρίς να γνωρίζει τι σύνταξη θα λάβει
και αν θα λάβει µετά από τριάντα πέντε χρόνια.
Ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός ότι µειώνονται οι εισφορές για
το 90% των ασφαλισµένων κι ότι δεν µειώνονται παράλληλα οι
συντάξεις. Μα τότε πώς προκύπτει το 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ;
Πώς προκύπτει αυτή η εξοικονόµηση; Από το 10%; Από τους
τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους; Ποιον κοροϊδεύουµε; Τους δανειστές ή τους Έλληνες; Νοµίζω τους Έλληνες, γιατί µε τους δανειστές, απ’ ό,τι φαίνεται, υπάρχει µια συµφωνία στα νούµερα.
Εκµαυλίζετε, κύριοι της Κυβέρνησης, την κοινωνία µε τη «θεωρία της ψόφιας κατσίκας». Δηλαδή, αφού δεν µπορείτε να προσφέρετε κατσίκα σε όσους υποσχεθήκατε, τώρα τους λέτε ότι
θα σκοτώσετε την κατσίκα του γείτονα –στο ασφαλιστικό, στο
φορολογικό και βέβαια και στην παιδεία.
Μετά το τέλος των πρότυπων σχολείων, σηµάνατε το τέλος
και των πετυχηµένων ολοήµερων σχολείων, µε την απίστευτη δικαιολογία –άκουσα τον Υπουργό της Παιδείας- ότι είναι άνισο µερικά µόνο σχολεία να έχουν ενισχυτική διδασκαλία. Ας την καταργήσουµε, λοιπόν, παντού.
Όλα προς τα κάτω, όπως διδάσκει ο σύντροφος Μαδούρο, το
πρότυπο των µισών Υπουργών σας. Ένα ναυάγιο ιδεών, ένα σύµπλεγµα εθνολαϊκισµού µε άγιο φως και κότερο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία,
µε υποµονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Πριν συνεχίσω, όµως, µε τον νόµο που σας κάνει να ντρέπεστε, θέλω να σας θέσω ένα άλλο ερώτηµα. Επιτρέψτε µου,
είναι επίκαιρο, των ηµερών.
Τι αξία έχουν οι διαφηµίσεις των τράπεζων στην εποχή των
capital controls; Τι αξία έχουν; Οι πολίτες –προσέξτε- τους τελευταίους µήνες του 2015 µπορούσαν να τραβήξουν από τις τράπεζες µόνο 60 ευρώ και η «ΑΥΓΗ» διαφήµιζε τράπεζες. Κοιτάς
τα νούµερα που έδωσαν στη δηµοσιότητα οι τράπεζες, τα επίσηµα νούµερα, και τα ευρήµατα κραυγάζουν.
Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», που έχει τουλάχιστον διπλάσια κυκλοφορία από την «ΑΥΓΗ» -απ’ όσο µπορώ να ξέρω-, παίρνει συνολικά
60.000 ευρώ το 2015, ενώ η εφηµερίδα του κυβερνώντος κόµµατος παίρνει από τις τράπεζες 500.000 ευρώ το 2015.
Και δεν είναι µόνο οι τράπεζες, είναι και το κράτος. Είναι και
το κράτος, το ευρύτερο δηµόσιο, οι ΔΕΚΟ. Βλέπουµε τις διαφηµίσεις τους στα κοµµατικά µέσα, αλλά δεν µας λέτε πόσο εισπράξατε. Γιατί; Ακούγεται ότι υπάρχει µία διαφωνία στην Κυβέρνηση. Ο κ. Δραγασάκης είπε να δοθούν τα στοιχεία, ο κ. Παππάς είπε να δοθούν µόνο τα στοιχεία των τραπεζών.
Εµείς, λέµε κάτι πολύ απλό, κύριοι της Κυβέρνησης. Δώστε
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όλα τα στοιχεία. Πού πηγαίνει η διαφηµιστική δαπάνη του δηµοσίου. Πού πηγαίνει η διαφηµιστική δαπάνη των ΔΕΚΟ; Για να µάθουµε, δηλαδή, πώς µετατοπίζεται η διαπλοκή, γιατί περί αυτού
πρόκειται.
Και µετά είναι οι τροπολογίες της Μεγάλης Εβδοµάδας, τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Τετάρτη, δύο νέες θέσεις δηµοσιογράφων στο Γραφείο του κ. Τόσκα, δύο νέες θέσεις δηµοσιογράφων
στο Γραφείο του κ. Βερναρδάκη, µε αµοιβή ο κάθε ένας 2.625
ευρώ τον µήνα. Προσέξτε. Κάνεις την προπαγάνδα του Υπουργού µε περισσότερα λεφτά απ’ όσα παίρνει ένας καθηγητής πανεπιστηµίου µε είκοσι χρόνια προϋπηρεσία και µε δύο παιδιά!
Ένα όχηµα που κατρακυλά στο παρελθόν είναι η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα ίδια κόλπα µε το παλιό, µε τις παλιές κακές
µορφές του συστήµατος και τα ίδια λάθη. Και ο νόµος σας είναι
ένας ενδιάµεσος σταθµός, µόνο που επόµενος σταθµός είναι η
κατάρρευση.
Είναι ένα ασφαλιστικό που δεν διασφαλίζει τις επόµενες γενιές, είναι ένα ασφαλιστικό που αγνοεί επιδεικτικά τα επαγγελµατικά ταµεία, αυτά που θα µπορούσαν να προσφέρουν πακέτα,
τα οποία θα κάλυπταν τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Είναι
ένα ασφαλιστικό που αγνοεί την ιδιωτική ασφάλιση, αγνοεί δηλαδή την πραγµατικότητα της Ευρώπης.
Είναι ένα ασφαλιστικό που επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την
εργασία και την επιχειρηµατικότητα και ενισχύει –κι αυτό είναι
ένα έγκληµα- τη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.
Πανηγυρίζουν κάποιες γειτονικές χώρες για τις εισφορές και
τους φόρους που βάζουµε.
Προσέξτε. Τα νούµερα µπορεί να τα δεις –και τα παρουσίασαν
και οι Βουλευτές µας αναλυτικά- απ’ όλες τις πλευρές. Το λέω
συνοπτικά. Από το 2017 έως το 2020, η επιβάρυνση σε εισφορές
και φόρους για τον ελεύθερο επαγγελµατία και τον αυτοαπασχολούµενο θα είναι από 33% έως 56% του εισοδήµατός του. Και
από το 2021 η εξόντωση ολοκληρώνεται, µε επιβάρυνση από
46% έως 56% επί του καθαρού εισοδήµατος και σε µερικές περιπτώσεις 65%, αν κάποιος καταφέρει να έχει εισόδηµα, περίπου
70.000 ετησίως.
Στέλνετε έναν λογαριασµό στην παραγωγική Ελλάδα, ενώ ξέρετε ότι δεν αντέχει να τον πληρώσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο ότι τα νούµερα δεν βγαίνουν. Είναι,
κυρίως, ότι η οικονοµία δεν βγαίνει µε αυτά τα νούµερα. Θα αποτύχετε, επειδή υπονοµεύετε την παραγωγή και τη δηµιουργία.
Και δυστυχώς, ή και ευτυχώς –τι να πει κανείς, και τα δύο
ισχύουν- οι επιχειρηµατικές ιδέες των Ελλήνων θα υλοποιούνται
στο εξωτερικό από τους νέους επιστήµονες που φεύγουν και
από τις επιχειρήσεις που φεύγουν.
Οι θυσίες των συνταξιούχων και κυρίως των ασφαλισµένων θα
είναι για άλλη µια φορά µάταιες. Και το 2010 µας διαβεβαίωναν
ότι το σύστηµα είναι βιώσιµο και περιέκοψαν τις συντάξεις αρκετές φορές, δώδεκα. Κι εσείς τώρα µας λέτε ότι το σύστηµα θα
είναι βιώσιµο, αρκεί να ψηφίσουµε εξωπραγµατικές εισφορές.
Όµως, είναι εισφορές που δεν θα εισπραχθούν.
Γιατί ποιος τίµια εργαζόµενος Έλληνας µπορεί να δουλεύει τις
µισές ώρες, τις µισές µέρες, τους µισούς µήνες για το σπάταλο
κράτος; Και σε λίγους µήνες θα πείτε ότι θα χρειαστούν και άλλα
µέτρα και νέες θυσίες, το 2018, το 2019.
Δεν είστε έτοιµοι, λοιπόν, να βάλετε ένα τέλος στην κοροϊδία.
Τη διαιωνίζετε. Εµείς, που βλέπουµε τα αδιέξοδα να συσσωρεύονται στην κοινωνία, δεν µένουµε στην στείρα αντιπολίτευση,
δεν µένουµε µε σταυρωµένα τα χέρια και έχουµε µια πρόταση:
Είναι το σύστηµα των τριών πυλώνων. Αυτή είναι η πρόταση του
Ποταµιού.
Πρώτος πυλώνας: Η κύρια σύνταξη να καταβάλλεται από το
κράτος.
Δεύτερος πυλώνας: Επαγγελµατική σύνταξη αντί επικουρικής,
που να χορηγείται από τα επαγγελµατικά ταµεία, τα οποία µπορεί να ιδρύσει ο κάθε επαγγελµατικός κλάδος, όπως οι µηχανικοί, οι γιατροί, οι δηµοσιογράφοι, οι δικηγόροι, οι αγρότες. Τα
ταµεία προικοδοτούνται από την περιουσία επικουρικών και εφάπαξ.
Και ο τρίτος πυλώνας είναι η προαιρετική συµπληρωµατική
ασφάλιση. Ατοµικές αποταµιεύσεις δηλαδή, µε φορολογικά και
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άλλα κίνητρα. Καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, µε
δυνατότητα συνεργασίας µε τα επαγγελµατικά ταµεία.
Με την πρόταση που κάνει το Ποτάµι έχουµε άµεση σύνδεση
των εισφορών µε την κύρια σύνταξη. Αυτό διασφαλίζει τις επερχόµενες γενεές από τις αυθαιρεσίες των προηγούµενων γενεών.
Γιατί θα πρέπει να το παραδεχθούµε και είναι συλλογική η ευθύνη. Συνεχώς έχουµε την ίδια ιστορία. Αυξάνονται οι εισφορές
και µειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης των επόµενων γενεών,
για να εξασφαλιστούν δήθεν οι συντάξεις και να κλείσουν οι µεγάλες δηµοσιονοµικές τρύπες.
Ειδικά για τον ελεύθερο επαγγελµατία και τον αυτοαπασχολούµενο πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο ύψος της εισφοράς που
καταβάλλει. Ο ίδιος θα πρέπει να αποφασίζει τι είναι σηµαντικό
γι’ αυτόν. Μικρές εισφορές µε µικρή σύνταξη ή µεγαλύτερες εισφορές µε µεγαλύτερη σύνταξη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε
Αµυρά, µην αντιδικείτε. Να ακούτε µε προσοχή.
Ορίστε, κύριε Θεοδωράκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Γιατί υπάρχει το εύλογο ερώτηµα: Ποιος θα πληρώσει από
αύριο µεγαλύτερες εισφορές, µέσα σ’ αυτή την κρίση; Όταν µάλιστα είναι να πάρει -αν θα πάρει- χαµηλή σύνταξη. Αυτό είναι
ένα κίνητρο εισφοροδιαφυγής. Δεν είναι ένα κίνητρο συµµετοχής. Λέτε «πληρώστε τώρα και θα πάρετε µεθαύριο µια σύνταξη». Το πρώτο, όµως, είναι σίγουρο, ενώ το άλλο είναι αβέβαιο.
Είναι το «ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι» προσαρµοσµένο στην
αναλογιστική επιστήµη.
Η πρόταση του Ποταµιού, κυρίες και κύριοι, βάζει τέλος στην
υποκρισία. Περιορίζει τις ρευστές υποσχέσεις του κράτους κι
έτσι φροντίζει κυρίως τους ασθενέστερους, που βάλλονται
πάντα περισσότερο από την αθέτηση των υποσχέσεων.
Και προσέξτε, για να µη νοµίζετε ότι είναι µια πρόταση µόνο
για τους Έλληνες, αυτό το σύστηµα εφαρµόζεται πλέον στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, από τη Δανία και τη Σουηδία,
µέχρι την Ιταλία και την Πολωνία.
Ένα ανάλογο σύστηµα τριών πυλώνων, πρότεινε και το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής και η Επιτροπή Σοφών, που
συστάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και, βέβαια, ο κ. Κατρούγκαλος
αδιαφόρησε. Για τις κύριες συντάξεις, θα πληρώνουν, µε βάση
αυτό το σύστηµα που λέµε, περίπου το µισό από αυτό που πληρώνουν σήµερα. Τα υπόλοιπα χρήµατα, επαναλαµβάνω, θα µπορούν να επενδύονται, να διοχετεύονται σε νέα επαγγελµατικά
ταµεία και να επενδύονται στην πραγµατική οικονοµία.
Όµως και η επαγγελµατική ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική
µόνο µέχρι ένα σηµείο, παραδείγµατος χάριν, 3% εισφορά. Το
επιπλέον θα είναι προαιρετικό. Κάποιο όµως άτοµο ή κάποιος
κλάδος, θα µπορεί να πληρώνει περισσότερα και θα εισπράττει
περισσότερα, αν οι επενδύσεις που κάνει αποδώσουν. Τα λεφτά,
δηλαδή, θα είναι κυριολεκτικά δικά του και η µείωση των εισφορών θα αναζωογονήσει την οικονοµία, που είναι και το µεγάλο
ζητούµενο.
Αυτό είναι που πρέπει να ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή τη χώρα
και την Εθνική Αντιπροσωπεία: η παραγωγή, η οικονοµία, οι εξαγωγές, λέξεις άγνωστες –επιτρέψτε µου- στη σηµερινή Κυβέρνηση, λέξεις άγνωστες, όπως λέξη άγνωστη είναι και η λέξη
«σχέδιο». Σας ενδιαφέρουν µόνο τα συνθήµατα, η τροφή του λαϊκισµού.
Πλασαριστήκατε «σαν το νερό του Καµατερού», όπως εύστοχα είπε ο Διονύσιος Χαριτόπουλος και γίναµε µπάχαλο. Βλέπεις Υπουργούς και αναρωτιέσαι από πού ήρθαν και γιατί.
Ξέρετε πόσα είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία και στην
εφορία και βάζετε επιπλέον; Ξέρετε πόσα είναι τα χρέη; Είναι 86
δισεκατοµµύρια ευρώ, το µισό ΑΕΠ τη χώρας, το µεγαλύτερο
στην Ευρώπη.
Προσέξτε, όµως. Το 80% αυτών των χρεών το δηµιουργούν όσοι χρωστούν πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ. Τι θα κάνετε µε
αυτό; Τι κάνετε εδώ και δεκαέξι µήνες;
Εµείς έχουµε προτείνει από την πρώτη µέρα, από τις πρώτες
προγραµµατικές, ανεξάρτητη υπηρεσία µε εισαγγελικά καθήκοντα, που θα εντοπίζει τους µεγάλες οφειλέτες, αυτούς που σή-
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µερα χρωστούν 60 δισεκατοµµύρια στην ελληνική κοινωνία. Κυνήγι, λοιπόν, των διεφθαρµένων, δικαιοσύνη και παραγωγική
ανασυγκρότηση έχει ανάγκη η χώρα.
Όµως, εσείς για άλλη µια φορά αποδεικνύετε ότι η «πρώτη
φορά αριστερά» ούτε ριζοσπαστική ούτε µεταρρυθµιστική είναι.
Είναι ένας ασπόνδυλος συνασπισµός εξουσίας, µε ισχυρές δόσεις κρατισµού, λαϊκισµού, εθνικισµού και κοµµατοκρατίας, µια
συντηρητική διακυβέρνηση δηλαδή.
Αγκαλιάζετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που χρεοκόπησαν τη χώρα. Γι’ αυτό
χρεοκοπείτε κι εσείς τόσο γρήγορα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Καµµένος, Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και µετά
θα µιλήσει ο Πρωθυπουργός.
Κύριε Καµµένε, πριν πάρετε τον λόγο, ένας Κρητικός Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εξ αυτών ίσως στους οποίους αναφέρθηκε και
ο Πρόεδρος, θέλει µισό λεπτό να πει κάτι.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ρώτησε ο κ. Θεοδωράκης αν τολµάµε να πάµε στα µέρη µας, χωρίς να δηλώσουµε κοψοχέρηδες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
Τώρα, γιατί παρεµβαίνετε εσείς; Σας παρακαλώ. Θα έχουµε
κλείσει σε µισό λεπτό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Άλλο καταλάβατε. Δεν είπε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ.
Κύριε Ηγουµενίδη, παρακαλώ συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Θα ακούσετε, κύριε Αυγενάκη.
Θα τα ακούσετε κι εσείς. Περιµένετε. Αφήστε µε να µιλήσω.
Ήµουν πρωταγωνιστής ενός στηµένου επεισοδίου, που µε την
κάµερα µεγεθύνεται στην έκταση και στη σηµασία του. Δήλωσα,
ως απάντηση σ’ αυτό το επεισόδιο απ’ αυτό εδώ το Βήµα, ότι
χτύπησαν λάθος πόρτα όσοι απευθύνθηκαν σε µένα. Δεν πιέζοµαι. Δεν εκβιάζοµαι. Δεν υποχωρώ σε πιέσεις. Δεν φοβάµαι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σε εµένα να απευθύνεστε.
Παρακαλώ ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Όπως δήλωσα, η Κυβέρνηση µε
κορµό την Αριστερά από µένα, ούτε κινδύνεψε ούτε κινδυνεύει
ούτε πρόκειται να κινδυνέψει.
Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι µετά απ’ αυτή
τη συζήτηση στη Βουλή, µετά απ’ αυτή την τοποθέτησή µου, σε
περιοχή της υπαίθρου του Ηρακλείου, κόσµος µε πλησίασε γι’
αυτήν ακριβώς τη δήλωσή µου, εκατόν πενήντα νέα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα, αν δεν είχαµε τη συζήτηση, θα γινόταν εκδήλωση, που οι ίδιοι σχεδίασαν να κάνουν µε τριακόσιους ανθρώπους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα γίνει το ερχόµενο Σαββατοκύριακο, αν δεν είναι οι υποχρεώσεις µου εδώ. Ο κ. Θεοδωράκης είναι ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει την εκδήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη συνεχίζετε, ολοκληρώσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ακόµα και ο Βουλευτής του Ποταµιού στο Ηράκλειο, ο κ. Δανέλλης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Θέλω κι εγώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι!
Ούτε παρεξηγήθηκε, ούτε είναι προσωπικό.
Κύριε Θεοδωράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Μια λέξη θα πω. Το Ποτάµι µε κανέναν τρόπο δεν παίζει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε τη βία και δεν εξαγριώνει τους πολίτες. Είπα κάτι άλλο, που
µάλλον δεν κατάλαβε ο κύριος συνάδελφος. Είπα ότι οι πολίτες
δηλώνουν «κοψοχέρηδες». Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µπορούν
να κάνουν ό,τι θέλουν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Καµµένος, Υπουργός
Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει
τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, επ’ αφορµή αυτού του διαλόγου θα ήθελα
να θυµίσω ότι στη δηµοκρατία υπάρχουν διαδικασίες.
Στη δηµοκρατία δεν εκλέγουν κυβερνήσεις, ούτε οι εταιρείες
δηµοσκόπων ούτε οι εφηµερίδες ούτε τα κανάλια ούτε τα blog
ούτε οι τραµπούκοι. Στις δηµοκρατίες ο ελληνικός λαός ψηφίζει
τη δηµοκρατική κυβέρνηση, την οποία εκλέγει για τέσσερα χρόνια.
Και αυτή τη συνταγµατική νοµιµοποίηση έχει αυτή η Κυβέρνηση.
Θα στενοχωρηθούν πολύ, λοιπόν, όσοι ποντάρουν στην εικονική πραγµατικότητα, που τους δηµιουργούν οι φίλοι τους, οι συνεργάτες τους και τα στελέχη µιας συµµορίας, που στήριξε τη
Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα.
Άκουσα µε πολλή προσοχή τους Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης και παράλληλα µε τη συζήτηση, που διεξάγεται εδώ στη
Βουλή, παρακολούθησα, παρακολουθώ και θα παρακολουθήσω
και σας καλώ να παρακολουθήσετε και εσείς µια τεράστια καµπάνια, που γίνεται στο διαδίκτυο από διεθνείς προσωπικότητες,
από καθηγητές, από πανεπιστήµια, από πολιτικούς, από οικονοµολόγους, από ανθρώπους του πολιτισµού και των γραµµάτων,
για στήριξη της Ελλάδος.
Είναι συγκινητικό ότι κάθε λεπτό που περνά χιλιάδες υπογραφές µπαίνουν κάτω από ένα κείµενο, που καλεί τους ηγέτες της
Ευρώπης αύριο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Eurogroup,
να στηρίξουν την Ελλάδα. Να βγάλουν πια την Ελλάδα από τις
αλυσίδες και να αποφασίσουν όλοι µαζί να αφήσουν την Ελλάδα
να τραβήξει τον δικό της δρόµο προς την πρόοδο.
Την ίδια στιγµή, λοιπόν, που διεθνείς προσωπικότητες από όλο
τον κόσµο στηρίζουν την Ελλάδα, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα το
µόνο που ακούσαµε µέχρι στιγµής από τους Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης ήταν µια συζήτηση που κινήθηκε µεταξύ της κατσίκας του κ. Θεοδωράκη και των γελοιογραφιών του Αρκά του κ.
Μητσοτάκη!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Και αυτή την πραγµατικότητα,
δυστυχώς, τη βλέπουν και απ’ έξω και αντιλαµβάνονται πια, ποια
ευθύνη έχει ο κάθε πολιτικός οργανισµός.
Ξεχάσαµε τη συζήτηση που γίνεται και άκουσα Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης να µιλούν για τα µέτρα, τα οποία παίρνονται µετά
από σκληρή διαπραγµάτευση που κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
Άκουσα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλάει
για το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να λέει ότι έχει δίκιο. Δυστυχώς, όµως, τα γραπτά µένουν.
Καταθέτω στη Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σας
καλώ να το πάρετε σαν αντίγραφο και να το έχετε µαζί σας, την
έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε αριθµό 14151
του Ιουλίου 2014, πριν αναλάβει αυτή η Κυβέρνηση. Στη σελίδα
2 θα δει κανείς ότι τα συµφωνηµένα µέτρα από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας είναι στο σύνολό τους 15 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2015 και το 2016.
Είχαν υπογράψει µέτρα 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2015
και το 2016 για την Ελλάδα! Και σήµερα η Κυβέρνηση φέρνει 5
δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι και το 2018. Αυτή είναι η διαφορά
και η µόνη αλήθεια που υπάρχει.
Καταθέτω στη Βουλή την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και λέω στον κ. Μητσοτάκη: πάρτε το στα χέρια σας. Θα το
σκίσετε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τελείωσε ο πόλεµος; Γύρισες;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόε-
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δρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Βούλτεψη, θα το σκίσετε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν σε βλέπω µε στολή παραλλαγής!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ! Αφήστε αυτές τις ειρωνείες. Εγώ είµαι Πρόεδρος. Σας
παρακαλώ πολύ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Απευθύνθηκε σε εµένα, κύριε Πρόεδρε.
Απευθύνθηκε σε εµένα. Να τον ανακαλέσετε στην τάξη, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Βούλτεψη, τον µανδύα εσείς τον φοράτε! Τη µια µέρα κλαίτε ως απόγονος αριστερού και µετά εµφανίζεστε ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Αλλά, αφήστε την πλάκα, δεν περνάει πια! Αφήστε τα αυτά,
κυρία Βούλτεψη, και σοβαρευτείτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην πιάνεις στο στόµα σου τους προγόνους!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα το σκίσετε, λοιπόν, το έγγραφο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βάλε τη στολή παραλλαγής!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Συµφωνείτε µε τον κ. Μητσοτάκη, που συµφωνεί µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ή συµφωνείτε µε την Κυβέρνηση; Αποφασίστε, λοιπόν!
Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο: Πέρυσι το καλοκαίρι
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο τότε Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας, ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης, δήλωσε: «Όλοι οι Βουλευτές αποφάσισαν ότι η Νέα Δηµοκρατία, ως παράταξη ευθύνης και συνέπειας, στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία
της χώρας και ψηφίζει τη συµφωνία που υπέγραψε η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων».
Ποια είναι, λοιπόν, σήµερα η στάση της Νέας Δηµοκρατίας; Η
στάση της Νέας Δηµοκρατίας είναι υπεύθυνη και ευρωπαϊκή,
όπως έλεγε ο κ. Μεϊµαράκης τότε, ή ανεύθυνη και µη ευρωπαϊκή,
όπως ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης σήµερα; Ή και αυτό εντάσσεται στον τεράστιο πόλεµο που έχει ανοίξει ο κ. Μητσοτάκης µε
οτιδήποτε σήµαινε διακυβέρνηση Κώστα Καραµανλή; Οι επιθέσεις κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας, η συνεχής αµφισβήτηση της πολιτικής της κυβέρνησης Καραµανλή σε σχέση µε το
χρέος και η υποστήριξη άλλης πολιτικής δείχνουν ότι η Νέα Δηµοκρατία ακολουθεί έναν δρόµο που θα φέρει, βεβαίως, συµµαχίες όχι προς τα αριστερά, αλλά προς τον νεοφιλελευθερισµό.
Διάβαζα στη «REAL NEWS» ότι σύντοµα θα πάρετε µαζί σας
την κ. Μιράντα Ξαφά. Συµφωνείτε µε την κ. Ξαφά ότι πρέπει να
καταργηθεί το εφάπαξ, να κοπούν οι συντάξεις και οι µισθοί στο
50%; Συµφωνείτε µε τη «Δράση»; Συµφωνείτε µε τους νεοφιλελεύθερους; Πείτε το! Και πείτε το δυνατά, να σας ακούσουν οι
ψηφοφόροι της Νέας Δηµοκρατίας, να καταλάβουν ποιον δρόµο
ακολουθείτε!
Καταθέτω τη δήλωση Μεϊµαράκη τότε περί υπευθυνότητας και
ευρωπαϊκής προοπτικής και ας τη συγκρίνει ο ελληνικός λαός µε
τη σηµερινή θέση της Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να θυµίσω, όµως και κάποια άλλα πράγµατα. Θέλω να
θυµίσω για ποιον λόγο φθάσαµε σήµερα στο να ψηφίζουµε
ασφαλιστικό. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας;
Ποιοι στήριξαν το PSI, κυρία Βούλτεψη; Εσείς ουρλιάζατε στις
τηλεοράσεις. Ξέρετε πόσο κόστισε το PSI;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άντε πάλι! Γιατί δεν το κάνεις Κούγκι;
Κούγκι δεν είπες ότι θα το κάνεις;
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Από στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος χρεώσατε, κυρία Βούλτεψη και οι υπόλοιποι της
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συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας, τα ταµεία κατά
11.597.000.000 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας και έτσι διαλύσατε τη χώρα, τα ασφαλιστικά ταµεία και υποχρεώνετε σήµερα τον ελληνικό λαό να παίρνει τέτοια µέτρα! Το καταθέτω στη
Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και, βεβαίως, δεν διαλύσατε
µόνο τα ταµεία, παίρνοντας τις καταθέσεις, µετατρέποντας σε
οµόλογα τις περιουσίες των πανεπιστηµίων, των νοσοκοµείων,
των ασφαλιστικών ταµείων και σπάζοντάς τα στη µέση, αλλά κάνατε και κάτι άλλο. Με την πολιτική που ακολουθήσατε, οδηγήσατε τη µείωση των εισπράξεων των εσόδων των ασφαλιστικών
ταµείων σε σηµείο να έχουµε έσοδα 5.218.000.000 ευρώ και οι
συντάξεις να είναι 10.840.000.000 ευρώ. Είναι αποτέλεσµα της
δικής σας πολιτικής!
Για τα σπασµένα τα δικά σας καλείται ο ελληνικός λαός σήµερα να ψηφίσει και µε το 1/3 των µέτρων, που εσείς είχατε υπογράψει, αυτή η Κυβέρνηση µε σκληρή διαπραγµάτευση έρχεται
σήµερα να ζητήσει την ψήφο. Και αντί να δώσετε την ψήφο σας
και να βάλετε τη φωνή σας µαζί µε τη φωνή της Ελλάδας –που η
φωνή της Ελλάδας στηρίζεται από διεθνείς προσωπικότητες- έρχεστε εδώ πέρα και ο ένας µιλάει για κατσίκια και ο άλλος µιλάει
για γελοιογραφίες του Αρκά! Αυτή είναι η πραγµατικότητα, που
βλέπει και βιώνει ο ελληνικός λαός.
Καταθέτω στη Βουλή και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οι συντάξεις… (δεν ακούστηκε).
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλετε να βρείτε τον δρόµο
προς το Προεδρείο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! Οι διακοπές δεν γράφονται στα Πρακτικά!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: …
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα πάρετε τον λόγο µετά.
Να βρείτε τον δρόµο πάλι προς το Προεδρείο εσείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας, τα µέτρα που πάρθηκαν από το 2010 µέχρι
το 2014 από τις κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι
στο σύνολό τους 58,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι 58,6 δισεκατοµµύρια ευρώ!
Και τα σηµερινά µέτρα, από το 2016 µέχρι και το 2018, στα
τρία χρόνια, που φέρνει αυτή εδώ η Κυβέρνηση, είναι 5 δισεκατοµµύρια ευρώ στη χειρότερη των περιπτώσεων. Και ενώ ψηφίσατε 58,6 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, ενώ διαλύσατε µε το PSI
τα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ καλύψατε όλα τα εγκλήµατα, που
διέπραξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, έρχεστε σήµερα εδώ και
αντί να µη µιλάτε καθόλου και να ακολουθήσετε µια εθνική προσπάθεια, κάνετε τους παλικαρισµούς και τους λεονταρισµούς
που έκαναν και κάποιοι άλλοι επί πληρωµή, όπως θα αποδείξω
αµέσως τώρα.
Καταθέτω στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
τα µέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια από το
2010 µέχρι το 2014.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κάνατε και κάτι άλλο. Εάν διαβάσει κανείς τη διεθνή επι-
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καιρότητα, την οποία δεν αναπαράγουν τα ελληνικά µέσα ενηµέρωσης, θα δει ότι κάπου µακριά, στη Μοζαµβίκη, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποχώρησε, γιατί συνέλαβε την κυβέρνηση να
κάνει µια απάτη.
Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της απάτης; Ο συνέταιρος του
κ. Βενιζέλου, ο κ. Σάφα. Ο κ. Σάφα στη Μοζαµβίκη, λοιπόν, πήρε
1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για βάρκες ψαράδικες και τα µετέτρεψε σε swap, προκειµένου να µειώσει το χρέος της Μοζαµβίκης! Αυτόν τον κύριο, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που έφερε
ο Βενιζέλος στην Ελλάδα και του χάρισε 500 εκατοµµύρια, τον
αθωώσατε! Τον αθωώσατε µε νόµο, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν τσιµπάµε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν τσιµπάτε; Τον κ. Βενιζέλο
να µην τσιµπάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρό-εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τον κ. Βενιζέλο, λοιπόν, τον
αθωώσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του δώσατε συγχωροχάρτι, την ίδια στιγµή που µια ολόκληρη χώρα, όπως η Μοζαµβίκη, περνάει κυβερνητική κρίση για τον ίδιο απατεώνα, που µας
τον κουβαλήσατε εδώ.
Καταθέτω το πρωτοσέλιδο της «LE MONDE» για ιστορικούς
λόγους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι όλα αυτά που είπα
προηγουµένως, φαίνεται να µην αναπαράγονται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Και χαίροµαι που ο κ. Θεοδωράκης έκανε µια
αναφορά για τα λεγόµενα «κονδύλια των διαφηµίσεων των τραπεζών» για το 2015 που δηµοσιεύτηκαν.
Βεβαίως και υπάρχουν κονδύλια, τα οποία εδόθησαν ως διαφηµιστική δαπάνη και ενισχύθηκαν µεγάλα µέσα ενηµέρωσης.
Εδώ, όµως, αρχίζουν τα ερωτήµατα. Όλα ήταν µεγάλα µέσα ενηµέρωσης; Τα µέσα ενηµέρωσης, τα οποία πήραν 2 και 3 και 4
εκατοµµύρια ευρώ από τις τράπεζες, πώς τυχαίνει να είναι τα
ίδια µέσα ενηµέρωσης, που φαίνεται να χρωστούν στις ίδιες τράπεζες και να µην αποπληρώνουν τα δάνειά τους;
Ζήτησε το Ποτάµι να γίνει έλεγχος. Εγώ τον έκανα έναν µικρό
έλεγχο και δυστυχώς για το Ποτάµι και για τον κ. Θεοδωράκη
βρήκα ότι από τις τέσσερις τράπεζες υπάρχει και µια εταιρεία, η
οποία ενισχύθηκε από τις συγκεκριµένες διαφηµίσεις. Είναι το
site «protagon.gr».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Πότε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το 2015.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Το 2015 … (δεν ακούστηκε).
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν είναι το 2015 δικό σας
το «protagon»;
Καταθέτω, λοιπόν, επειδή το αµφισβητείτε –το 2015 δεν ήταν
δικό σας το «protagon», ε;- το σχετικό έγγραφο από την Επιτροπή Ελέγχου Μέσων Ενηµέρωσης ότι είναι ακόµη δηλωµένο
στο όνοµα του κ. Θεοδωράκη και πάρτε και το ΦΕΚ, το οποίο λέει
ότι ο κ. Θεοδωράκης ήταν αυτός που ίδρυσε το «protagon.gr».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παραµένει το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ
δεν έχει αλλάξει.
Άρα, λοιπόν, συµφωνούµε να κόψει η διαπλοκή να πληρώνει
διάφορα site, διάφορες ιστοσελίδες, διάφορα µέσα–µαϊµού,
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πίσω από τα οποία κρύβονται πολιτικά κόµµατα και πολιτικοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, κύριε Αµυρά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και καλώ από εδώ τον εισαγγελέα να πάρει τις εξής λίστες: τα δάνεια των τραπεζών, τις
χρηµατοδοτήσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, τις λίστες που απεκάλυψε το
«PRESS PROGECT» και αφορούν τη διά βίου µάθηση και εκεί θα
δει ότι είναι τα ίδια µέσα, και πέραν των επωνύµων µέσων, είναι
τα µέσα που χρησιµοποιούνται για εκβιασµούς από συγκεκριµένα πολιτικά συστήµατα.
Δεν µου λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς είναι δυνατόν
ο κ. Μαυρίκος να έχει χρηµατοδοτηθεί από όλες τις τράπεζες για
την εφηµερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», που διάβαζε µόνο ο ίδιος; Ποιοι
παρενέβησαν στις τράπεζες για να τα «αρπάξει» ο κ. Μαυρίκος;
Θα µου πείτε ότι δεν έχετε σχέση µε τον κ. Μαυρίκο. Θα σας
πω, λοιπόν, για έναν που έχετε σχέση, κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχει ένα όνοµα στις τέσσερις από τις
πέντε τράπεζες, ο κ. Παναγιώτης Ζήσης. Δεν τον ξέρετε; Ε, βεβαίως, δεν τον ξέρετε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσύ τον ξέρεις.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Διότι ο κ. Παναγιώτης Ζήσης,
κυρία Βούλτεψη…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσύ τον ξέρεις!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βεβαίως, τον ξέρω πολύ
καλά. Είναι µαζί µε εκείνον που το έπαιζε µάγκας της Δραπετσώνας και έβριζε όλον τον κόσµο, τον κ. Φαήλο Κρανιδιώτη, που τον
διαγράψατε για ακροδεξιά συµπεριφορά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κοίτα µε τι ασχολείται ο Υπουργός Άµυνας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όµως ο µάγκας της Δραπετσώνας τά ’παιρνε ως πορνίδιο πολιτικό από τις τράπεζες, για να
δηµιουργεί πραγµατικά τις εντυπώσεις εκείνες που η διαπλοκή
θέλει να δηµιουργήσει και µαζί µε αυτούς διάφορα ακραία site,
το «Μ@ΚΕΛΕΙΟ.gr», ο κ. Χίος πληρωνόταν από τις τράπεζες για
να λέει αυτά που λέει και άλλες δεκάδες…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το «Χωνί»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, όλες τις
ερωτήσεις σήµερα θα τις κάνετε; Έλεος!
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το «ΧΩΝΙ»;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τον νου σας στο «ΧΩΝΙ» τον
έχετε, αλλά το «ΧΩΝΙ» είναι εφηµερίδα που έχει και προϋπολογισµό, πληρώνει και φόρο, όπως πληρώνουν και άλλες εφηµερίδες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το «ΧΩΝΙ» δεν είναι δικό σου;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και δεν αναφέροµαι στις
επίσηµες εφηµερίδες, αναφέροµαι στα µέσα που χρησιµοποιείτε
µε τους διάφορους Μουρούτηδες, για να δηµιουργήσετε αυτού
του είδους τους τραµπουκισµούς.
Τα καταθέτω στη Βουλή και ζητώ την παρέµβαση της εισαγγελίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα αντιµετωπίζει µια Κυβέρνηση, την οποία δεν κρατάει κανένας και έχει
τη δυνατότητα να χτυπήσει τη διαπλοκή µέχρι το τέλος. Εµείς
δεν περνάµε νύχτα τροπολογίες, για να απαλλάξουµε επιχειρηµατίες, όπως έκανε δυστυχώς η Νέα Δηµοκρατία προς όφελος
της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στη 1.10’ ήρθε χθες η τροπολογία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εµείς, τον Σάφα δεν θα τον
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αφήσουµε ελεύθερο. Επί της Κυβέρνησης αυτής φυλακίστηκαν
εκείνοι οι προµηθευτές του Υπουργείου Άµυνας, που είχαν
ακουµπήσει το δάχτυλο στο µέλι! Και να είστε σίγουροι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τις απευθείας αναθέσεις;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποιες αναθέσεις, κύριε Κυριαζίδη; Σας δίνω εγώ τον λόγο. Σηκωθείτε και µιλήστε. Πείτε
µου ποιες αναθέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κυριαζίδη, τι κάνουµε τώρα; Δεν είναι διαδικασία αυτή.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επιτρέπω εγώ τη διακοπή,
κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν θα έφευγες λόγω των αναθέσεων;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποιων αναθέσεων, κύριε Κυριαζίδη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αυτές που πήρε ο Μουζάλας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποιες αναθέσεις;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τις απευθείας αναθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κυριαζίδη, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν υπάρχει καµµία απευθείας ανάθεση. Δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση, κύριε Κυριαζίδη. Αυτά πάτε και τα λέτε στον νοµό σας και ξέρετε καλά ότι
δεν υπάρχει ούτε µία περίπτωση να έχει γίνει απευθείας ανάθεση. Παντού έχουν γίνει διαγωνισµοί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αφού την τροπολογία εσύ την
έφερες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βεβαίως και υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ανάθεση, αλλά δεν έχει γίνει ούτε µία ανάθεση
µέχρι τώρα! Παντού υπάρχουν ανοιχτοί διαγωνισµοί και δίκαιοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όλα απευθείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κυριαζίδη, σταµατήστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Από αυτή εδώ την Κυβέρνηση απευθείας αναθέσεις δεν θα βρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το θέµα διευκρινίστηκε,
παρ’ ότι ήταν ύλη της προηγούµενης συζήτησης και είχε διευκρινιστεί και τότε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Καθόλου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τι να κάνουµε; Έχουν κάποια
κολλήµατα. Αντί να βγουν και να πουν την αλήθεια στον ελληνικό
λαό, ο ένας ασχολείται µε τα σκίτσα, ο άλλος µε τα κατσίκια και
ο άλλος µε τις αναθέσεις που δεν υπάρχουν µέχρι τώρα. Αυτή
είναι η εικόνα της Αντιπολίτευσης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κι εσύ µε τη Μοζαµβίκη!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς είστε εκτός συναγωνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν πρόκειται να καθυστερήσω παραπάνω το Σώµα και
θα δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή.
Θέλω, όµως, να είναι απόλυτα σαφές προς όλες και όλους ότι
η Κυβέρνηση αυτή έχει λάβει µια λαϊκή εντολή. Η λαϊκή αυτή εντολή είναι να σταµατήσει αυτή την πολιτική της εξαθλίωσης του
ελληνικού λαού. Με σκληρή διαπραγµάτευση κατάφερε να µειώσει στο ένα τρίτο αυτά που είχατε εσείς υπογράψει.
Αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να πάρει µαζί της το σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να κινητοποιήσει τη διεθνή πολιτική κοινότητα, την οικονοµική κοινότητα
και τους ανθρώπους των γραµµάτων και του πολιτισµού, για να
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προχωρήσουµε σε µια λύση για το θέµα της Ελλάδος. Και από
εκεί που η Ελλάδα ήταν στη γωνία, αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε
να αποκτήσει συµµάχους της τους δυνατούς της Ευρώπης.
Και λυπάµαι πάρα πολύ που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά
και η άλλη Αντιπολίτευση, αντί να ακολουθήσει το παράδειγµα
του Βαγγέλη Μεϊµαράκη, που το καλοκαίρι ψήφισε τη συµφωνία
αυτή, δίνοντας στη Νέα Δηµοκρατία, από εκεί που την είχε καταντήσει ο Σαµαράς στο 8% και 10%, ένα 30%, ξαναγυρίζει ο κ.
Μητσοτάκης στην πολιτική της στείρας αντιπαράθεσης και της
συνεργασίας µε τους νεοφιλελεύθερους πρώην εκπροσώπους
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, την κ. Ξαφά και τους υπολοίπους.
Θα προχωρήσουµε, λοιπόν, σύντοµα στην αξιολόγηση. Οι ηµέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερες. Κι
εµείς, όταν θα πηγαίνουµε στις εκλογικές µας περιφέρειες, θα
σας παίρνουµε µαζί για να κυκλοφορείτε κι εσείς ελεύθερα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωράκης, ο Πρόεδρος του Ποταµιού,
για ένα λεπτό, για να διευκρινίσει πάνω στο ζήτηµα που έθεσε ο
κ. Καµµένος, ώστε να µη µείνει οποιαδήποτε σκιά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος το Ποτάµι): Μια τυπική διευκρίνιση θέλω να κάνω, γιατί τα ξενύχτια
στις βίλες του «Πόρτο Ύδρα», µάλλον έχουν κουράσει τον
Υπουργό.
Πρώτον, εγώ έφυγα από το «protagon» την άνοιξη του 2014.
Όταν αποφάσισα να µπω στην πολιτική, σταµάτησε η επιχειρηµατική µου σχέση µε τη δηµοσιογραφία.
Και, δεύτερον, µόνο σαν αστείο µπορώ να εκλάβω τις συστάσεις του κ. Καµµένου, ο οποίος είναι γνωστός για την ατάκα του
«στα τέσσερα, στα τέσσερα», περί ήθους για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι για να γελούν όχι οι Βουλευτές, που γελούν, αλλά
τα θεωρεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Καµµένος, για να κλείσει το θέµα, διότι θα µιλήσει ο Πρωθυπουργός.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Θεοδωράκης πρέπει να
µάθει ότι τη φράση «στα τέσσερα» την είχε πει ο κ. Σαµαράς στον
κ. Νικολόπουλο, όταν ήταν Υπουργός του, προκειµένου να αντιµετωπίσει την τρόικα. Δεν είναι δική µου η φράση. Του κ. Σαµαρά
είναι.
Δεύτερον, κύριε Θεοδωράκη, µε το «protagon» πόσα πήρατε
µέχρι το 2014 από διαφηµίσεις τραπεζών και άλλων; Πόσα πήρατε από το ΚΕΕΛΠΝΟ; Πόσα πήρατε πιθανώς και από άλλες;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος το Ποτάµι): Τίποτα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τίποτα;
Εγώ, λοιπόν, αυτά που σας κατέθεσα αποδεικνύουν ότι το
2015 συνεχίζετε να παίρνετε από τις τράπεζες ό,τι ήταν από το
2014. Και είχαν προεγκριθεί από το 2014 οι χορηγίες του 2015,
που σήµερα έχω καταθέσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος το Ποτάµι): Πόσα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και, εν συνεχεία, σας λέω ότι
το ΦΕΚ, το οποίο επικαλείστε, ποτέ δεν το προσκοµίσατε. Το
ΦΕΚ λέει εδώ ότι η θητεία του πρώτου διοικητικού συµβουλίου
της εταιρείας λήγει στις 30-6-2011 και, εν συνεχεία, ανανεώνεται
χωρίς την ύπαρξη καινούργιου ΦΕΚ. Εάν έχετε καινούργιο ΦΕΚ,
να µας το φέρετε.
Και αν εσείς αρνείστε τις σχέσεις σας µε το «protagon», χαίροµαι που το κάνετε τώρα, αλλά τις διαφηµίσεις µέχρι το 2014
τις παίρνατε. Άρα δεν δικαιούστε διά να οµιλείτε, τουλάχιστον
εσείς, για τις διαφηµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, δόθηκαν οι διευκρινίσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ χαίροµαι που το κάνετε.
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Τώρα που πάµε σε µια έρευνα για τα δάνεια των κοµµάτων, να
βάλουµε µέσα και τις διαφηµιστικές εταιρείες, για να δούµε πώς
υπάρχουν διαφηµιστικές εταιρείες, που είναι στις πέντε συστηµικές τράπεζες ως διαφηµιζόµενες, που είναι στη λίστα του
ΚΕΕΛΠΝΟ, στη λίστα της «Διά βίου Μάθησης», µε τέσσερα και
πέντε εκατοµµύρια ευρώ, και κατά τύχη αυτές οι διαφηµιστικές
εταιρείες έχουν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, εντάξει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …25% µε 45%, που δεν δηλώνονται πουθενά. Να δούµε σε ποιους τις δίνουν και αν κρύβονται πίσω πολιτικά πρόσωπα.
Ζητώ να βοηθήσετε στην εξεταστική επιτροπή να διερευνήσουµε όλες αυτές τις εταιρείες και να βρούµε, επιτέλους, διαφηµιστές, οι οποίοι είναι µέλη σε τριάντα πέντε εταιρείες και δεν
υπάρχει φωτογραφία τους καν στο διαδίκτυο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, η παρέµβαση του
κ. Καµµένου θεωρείται προέκταση της οµιλίας του. Δεν τίθεται
ζήτηµα απάντησης και άλλης προέκτασης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ δηλώνω και έχω δηλωµένο: Δεν ξέρω αν εσείς φιλοξενείστε σε άλλες βίλες που,
προφανώς, δεν τις ξέρει καν ο ελληνικός λαός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν υπάρχουν!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν υπάρχουν πουθενά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αµυρά, ήσυχα τέτοια
ώρα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ τον θυµάµαι στη βίλα
του Σηµίτη να ξηµεροβραδιάζεστε και µε τον Παπαντωνίου µαζί
να είστε στο εστιατόριο πίσω από το Χίλτον απ’ το πρωί µέχρι το
βράδυ. Αφήστε τα αυτά, λοιπόν!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, σας παρακαλώ! Το
συµβάν θεωρείται λήξαν.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή
την οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία
πράγµατι χρήζει µελέτης. Κι αυτό διότι αναδεικνύει περίτρανα το
στρατηγικό αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιπέσει όχι µόνο το
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας αλλά όλες οι δυνάµεις εκείνες,
που συγκρότησαν πέρυσι τέτοιον καιρό το κίνηµα «Μένουµε Ευρώπη», βασιζόµενοι σε µια λαθεµένη, απολύτως λαθεµένη, όπως
έδειξαν τα πράγµατα, εκτίµηση πολιτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κρυφό
σχέδιο να οδηγήσει τη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
έξω από την Ευρωζώνη, έξω από το ευρώ.
Και σε όλη την προηγούµενη φάση της σκληρής διαπραγµάτευσης, όταν είχαµε πάρει εντολή λαϊκή γι’ αυτό, η στρατηγική
τους ήταν από τη µια να λένε ότι οδηγούµε στα βράχια τη χώρα,
από την άλλη να µας επισηµαίνουν ότι υποχωρούµε έναντι των
απαιτήσεων των δανειστών, ένας δυϊσµός ο οποίος διέτρεχε και
τότε τη στρατηγική των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και, βεβαίως, τη Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά τότε.
Διαψευστήκατε πλήρως. Το σχέδιό µας ήταν να διεκδικήσουµε
και να µατώσουµε, για να τιµήσουµε την εντολή του ελληνικού
λαού, για µια συµφωνία στο πλαίσιο των δυσµενών συσχετισµών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και, βεβαίως, επανέρχεστε σήµερα σε αυτό το στρατηγικό
χάσµα και το αδιέξοδο, διότι σήµερα δεν µπορείτε, προφανώς,
να καταλογίσετε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει σχέδιο την έξοδο από το
ευρώ και στερείστε, έστω ως κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και, µάλιστα, εκπροσωπώντας µια παράταξη, η οποία
ήταν κατ’ εξοχήν κυβερνητική παράταξη στον τόπο, επαναλαµβάνω, στερείστε στοιχειωδώς εναλλακτικής πρότασης. Όταν ο
ΣΥΡΙΖΑ από κόµµα του 4% ραγδαία αύξησε τα εκλογικά του ποσοστά και τη δυναµική του στην κοινωνία, είχατε όλες οι δυνάµεις, που σήµερα συγκροτείτε τον βασικό πίνακα της Αντιπο-
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λίτευσης –τότε κυβερνητικές δυνάµεις- µια βασική κριτική: ότι
δεν µπορούµε να γίνουµε κόµµα διακυβέρνησης, διότι είµαστε
κόµµα διαµαρτυρίας. Με την οµιλία σας, κύριε Μητσοτάκη, αποδείξατε ότι κινδυνεύετε εσείς να κάνετε τη Νέα Δηµοκρατία
κόµµα διαµαρτυρίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Καµµία θετική πρόταση. Προσπάθησα να καταλάβω ποια είναι
η εναλλακτική σας για το ασφαλιστικό, που κι εσείς, φαντάζοµαι
–έτσι είχατε πει τουλάχιστον την προηγούµενη φορά- υιοθετείτε
την εκτίµηση ότι πρέπει να γίνει βιώσιµο. Ποια είναι η εναλλακτική σας;
Ακούσαµε, βεβαίως, την επιχειρηµατολογία, που νοµίζω ότι
ούτε ένα µικρό παιδί δεν µπορεί να πιστέψει σε αυτό τον τόπο
ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας εξόκειλε στους τελευταίους µήνες. Βεβαίως, θέλετε να ξεχάσουµε όλοι το γεγονός
ότι επί δεκαετίες τώρα τα ασφαλιστικά ταµεία λεηλατήθηκαν από
τα δοµηµένα οµόλογα, από τις καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηµατιστήριο, το καταστροφικό PSI, τις σπατάλες,
την κακοδιαχείριση. Και το ασφαλιστικό εξόκειλε επειδή υπήρξε
µια κυβέρνηση που είπε «θα διαπραγµατευτούµε σκληρά».
Αυτός, όµως, είναι ο βασικός µύθος, πάνω στον οποίο χτίζετε
την επιχειρηµατολογία σας ενάµιση χρόνο τώρα, ένας µύθος που
διαψεύσθηκε περίτρανα από τα ίδια τα στοιχεία, όχι τις προβλέψεις. Κι εδώ έχει µεγάλη διαφορά. Συγκρίνετε προβλέψεις. Και
ξέρετε, οι προβλέψεις, άλλοτε πέφτουν µέσα άλλοτε δεν πέφτουν µέσα. Οι εκτιµήσεις, όµως, η αποτίµηση του παρελθόντος
δεν µπορεί να είναι κάτι αµφιλεγόµενο και αµφισβητούµενο. Έρχεται, λοιπόν, η ίδια η Eurostat -και όχι η δηµιουργική στατιστική,
αλλά η Eurostat- και λέει ότι αυτό το οποίο εσείς κατηγορούσατε
ως διαπραγµάτευση, που οδήγησε τη χώρα σε αδιέξοδα και κατέστρεψε την οικονοµία, µας έδωσε τελικά 1% παραπάνω πλεόνασµα από τον στόχο, όταν εσείς είχατε αφήσει το 2014 τη χώρα
–που µιλάγατε για success story, τότε- 1,3% έξω από τον στόχο.
Χρήµατα τα οποία, βεβαίως, θα σας καλούσαν να τα πληρώσετε
µε νέα µέτρα.
Και µας είπατε, επίσης -αν κατάλαβα καλά- ότι η εναλλακτική
που το κόµµα σας έχει για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση είναι
η ρήτρα µηδενικού ελλείµατος, δηλαδή, η περικοπή πλήρως των
επικουρικών συντάξεων, ο ιδιωτικός πυλώνας.
Και αναρωτιέµαι, βεβαίως, αν αυτό το οποίο προτείνετε, όχι
µόνο για το ασφαλιστικό αλλά και για την έξοδο της χώρας από
την κρίση, έχετε το σθένος και τη γενναιότητα να το πείτε θαρραλέα. Διότι -αν κατάλαβα καλά- αυτό που προτείνετε ως εναλλακτική, είναι οι περικοπές δαπανών.
Τι εννοείτε, όµως, περικοπές δαπανών; Κάντε το λίγο πιο συγκεκριµένο. Ζητάτε περικοπές δαπανών. Προφανώς δεν φαντάζοµαι ότι εννοείτε ανελαστικές δαπάνες. Άρα µιλάτε για περικοπές
στους µισθούς και στις συντάξεις -στις κύριες συντάξεις, γιατί
τις επικουρικές τις έχετε ούτως ή άλλως ξεγραµµένες και στους
µισθούς- και απολύσεις. Αυτοί είναι. Τι άλλο; Υπάρχουν άλλες
περικοπές δαπανών; Αυτό εννοείτε, αλλά δεν τολµάτε να το
πείτε.
Μας κατηγορείτε για οπορτουνισµό -εσείς ο ιδεολόγος- και ότι
δεν έχουµε ιδεολογία. Ζητάτε εκλογές. Δικαίωµά σας είναι να ζητάτε εκλογές. Όµως, ζητώντας εκλογές χωρίς εναλλακτική πρόταση ή στον βαθµό που η εναλλακτική σας είναι η συνέχεια των
καταστροφικών οριζόντιων περικοπών σε µισθούς και σε συντάξεις και δεν έχετε να προσθέσετε τίποτα διαφορετικό, ο καθένας
από µας µπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο λόγος που τις ζητάτε.
Προφανώς όχι για να φέρετε κάτι καλύτερο για τον τόπο.
Μόνο ως ανέκδοτο µπορώ να εκλάβω σηµερινή συνέντευξη του
Αντιπροέδρου σας, του κ. Γεωργιάδη, ότι θα επαναδιαπραγµατευτείτε, να φέρετε συµφωνία άλλη. Να φέρετε συµφωνία άλλη!
Εκτός αν θέλετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι ο καλύτερος
τρόπος διαπραγµάτευσης είναι να αποδέχεστε τις απόψεις των
πιο σκληρών εκ των δανειστών.
Άρα, λοιπόν, γιατί τις ζητάτε; Μάλλον διότι έχετε καηµό να σωθούν κάποιοι φίλοι σας, που υφίστανται διώξεις, κάποιοι αγωνιούντες εκδότες, καναλάρχες, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφεται, όχι η χώρα, αλλά το σύστηµα εξουσίας και διαπλοκής που
έφτιαξαν τόσα χρόνια, κύριε Μητσοτάκη.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μας λέτε, λοιπόν, οπορτουνιστές και χωρίς ιδεολογία. Και την
ίδια στιγµή, µας λέτε ότι είµαστε ιδεοληπτικοί, αριστεριστές, που
δεν θέλουµε να προχωρήσουν οι επενδύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις,
το πρόγραµµα στο οποίο έχει δεσµευθεί η χώρα.
Τελικά, πρέπει να αποφασίσετε. Δεν µπορεί να λέτε τις µονές
µέρες ότι οδηγούµε τη χώρα εκτός ευρώ και να κατηγορείτε
ακόµα και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τις ζυγές µέρες ότι
τα υπογράφουµε όλα και έχουµε γονατίσει στους δανειστές. Δεν
µπορεί να λέτε τις µονές µέρες ότι είµαστε ταξικοί αποστάτες
και τις ζυγές ιδεοληπτικοί αριστεριστές.
Για να σας απαντήσω, λοιπόν, το τι ακριβώς είµαστε και τι
πράττουµε, είµαστε αποφασισµένοι µε κάθε τρόπο να ξαναστήσουµε την Ελλάδα στα πόδια της και να σπάσουµε αυτό το απόστηµα της διαπλοκής που κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα
χρόνια και που τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Αυτό θα το κάνουµε
µε κάθε µέσο και µε κάθε τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όµως, κύριε Μητσοτάκη, αναφερθήκατε στην οµιλία σας -και
νοµίζω ότι αυτό είναι ατόπηµα απέναντι στη δηµοκρατική επιλογή των πολιτών- µε τον όρο «ιστορικό ατύχηµα» στη διακυβέρνηση του τόπου από την Αριστερά. Και µιλώ για ατόπηµα
απέναντι στη δηµοκρατική επιλογή των πολιτών, των πολλών,
που κάποτε εδώ στη Βουλή πριν λίγους µήνες είπατε «αδαής
πλειοψηφία».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν ειπώθηκε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έχετε µπερδέψει
τα πρόσωπα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εντάξει,
κύριε Μητσοτάκη, µπορείτε να απαντήσετε. Αν θέλετε, µπορείτε
να έχετε και δευτερολογία.
Χαρακτηρίσατε, όµως, ιστορικό ατύχηµα το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει την επιλογή του σε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις µαζί µε τις ευρωεκλογές µέσα σε ενάµιση χρόνο και
ένα κρίσιµο δηµοψήφισµα.
Όµως, ποια είναι η λαθροχειρία η οποία διαπράττετε διαρκώς
στον πολιτικό σας λόγο, στη ρητορική σας; Με έναν µαγικό
τρόπο ξεχνάτε το γεγονός ότι στον τόπο έγιναν εκλογές τον Σεπτέµβρη µετά τη συµφωνία. Και έρχεστε διαρκώς να συγκρίνετε
τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ζήτησε εντολή
σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές τον προηγούµενο
Γενάρη. Kαι δεν το κάνετε τυχαία.
Σήµερα, µάλιστα, σε µια αποστροφή του λόγου σας µιλήσατε
για αχρείαστες εκλογές τον Σεπτέµβρη. Προφανώς για εσάς
είναι αχρείαστο, όταν µια πολιτική δύναµη που έχει την ευθύνη
της διακυβέρνησης του τόπου θέλει να είναι ειλικρινής απέναντι
στον ελληνικό λαό και στους πολίτες. Αυτό είναι αχρείαστο, διότι
εσείς έχετε συνηθίσει στο ψέµα και στη διαστροφή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµήσαµε την πρώτη εντολή, που ήταν εντολή σκληρής διαπραγµάτευσης, µέχρις εκεί
που δεν έπαιρνε. Και αµέσως µόλις καταλήξαµε σε συµφωνία,
είχαµε την εντιµότητα, την ειλικρίνεια, τη δηµοκρατική ευθιξία να
πούµε στον ελληνικό λαό: «Αυτό καταφέραµε. Ματώσαµε και
αυτό καταφέραµε. Έλα να µας κρίνεις». Και ζητήσαµε την έγκρισή του, την εντολή του.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, της Νέας Δηµοκρατίας, ακούστε
µε. Για σαράντα πέντε λεπτά µίλαγε ο Αρχηγός σας. Μεγάλη
προσοχή! Μπορεί να ενοχλείστε, αλλά αυτό έχει ο διάλογος ο
κοινοβουλευτικός. Ακούστε µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ζητήσαµε,
λοιπόν, την εντολή του ελληνικού λαού να συνεχίσουµε µια µεγάλη προσπάθεια µε τον ίδιο όµως στόχο: να στήσουµε τη χώρα
ξανά στα πόδια της, να ξεφύγουµε από την επιτροπεία στην
οποία µας έβαλαν οι χρεοκοπηµένες κυβερνήσεις του παλιού πολιτικού καθεστώτος και να βγούµε από την κρίση.
Μιλάτε διαρκώς για τη γλώσσα της αλήθεια και αναρωτιέµαι,
ποια κυβέρνηση δική σας θα τολµούσε; Είχαµε πρώτες εκλογές
µε «λεφτά υπάρχουν», µνηµόνιο. Καµµία σκέψη για προσφυγή
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στη λαϊκή ετυµηγορία. Το ίδιο έγινε και µε το δεύτερο.
Εµείς, όµως, πήραµε αυτή την πολιτική επιλογή και ζητήσαµε
εντολή, παραδεχόµενοι στον ελληνικό λαό ότι δεν πετύχαµε όσα
θα θέλαµε αλλά λέγοντάς του ότι έχουµε σήµερα µια συµφωνία,
που παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη, µπορεί για πρώτη φορά
να υλοποιηθεί, χωρίς να καταδικάζει την οικονοµία στην ύφεση
και την κοινωνία σε µια διαρκή οµηρία.
Η δέσµευσή µας απέναντι στον ελληνικό λαό το Σεπτέµβρη,
λίγους µήνες πριν, ήταν ότι θα εφαρµόσουµε αυτή τη συµφωνία
αλλά δεν θα υποχωρήσουµε σε νέες παράλογες απαιτήσεις, ότι
θα προστατεύσουµε, αξιοποιώντας την ευελιξία που µας παρέχει
η συγκεκριµένη συµφωνία, εκείνες τις κοινωνικές δυνάµεις, που
επί µια πενταετία σήκωσαν µόνες τους το βάρος της κρίσης,
τους συνταξιούχους, τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες,
τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες, τους µικρούς και µεσαίους αγρότες, τους άνεργους, τους νέους επιστήµονες. Αυτές
είναι οι κοινωνικές δυνάµεις που επιδιώκουµε εµείς να εκπροσωπήσουµε. Αυτές είναι και οι κοινωνικές δυνάµεις στις οποίες στηριζόµαστε.
Τις δεσµεύσεις µας απέναντι σ’ αυτές τις κοινωνικές δυνάµεις,
δοθείσης της δηµοσιονοµικής δυσκολίας και των αρνητικών συσχετισµών στην Ευρώπη, τις τηρήσαµε και θα συνεχίσουµε να
τις τηρούµε.
Έχουµε ήδη καταφέρει να προστατεύσουµε αποτελεσµατικά
την πρώτη κατοικία, τους δανειολήπτες που είδαν τα εισοδήµατά
τους να εξανεµίζονται κατά τη διάρκεια της κρίσης και τούτο,
παρά την αρχική και επί των ηµερών σας –το γνωρίζετε- επίµονη
θέση των δανειστών για πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασµών. Αυτή ήταν µια θέση την οποία είχατε αποδεχθεί στο τέλος
της κυβέρνησή σας και είχατε προσυπογράψει χωρίς επιφύλαξη.
Έχουµε καταφέρει να διευρύνουµε το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. δώσαµε δωρεάν πρόσβαση
στην υγεία σε πάνω από δύο εκατοµµύρια ανασφάλιστους συµπολίτες µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Επιταχύναµε και διευρύναµε τα προγράµµατα για τη καταπολέµηση της ανεργίας. Βελτιώσαµε τη λειτουργία των ελεγκτικών
µηχανισµών, παρά το γεγονός ότι εκεί χρειάζεται ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια. Αφήσαµε επιτέλους τη δικαιοσύνη να αναπνεύσει και αρχίσαµε να βάζουµε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και ας µας στοιχίζει αυτό καθηµερινά πολιτικό κόστος, µε
την ακραία επίθεση ψεύδους και την ακραία προπαγάνδα των
συστηµικών µέσων ενηµέρωσης εναντίον µας.
Ξεκολλήσαµε τα µεγάλα έργα υποδοµής, που επί µια πενταετία λίµναζαν παράγοντας χρέη και νέες υποχρεώσεις για το ελληνικό δηµόσιο, τους µεγάλους οδικούς άξονες, το µετρό της
Θεσσαλονίκης, τον αγωγό TAP, την επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου στην Πελοπόννησο αλλά και στη βόρεια Ελλάδα. Σήµερα µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο τηρούµε µια βασική µας
δέσµευση, να προχωρήσουµε σ’ αυτήν την αναγκαία µεταρρύθµιση για το ασφαλιστικό σύστηµα, χωρίς να µειώσουµε ούτε 1
ευρώ κύριες συντάξεις και χωρίς να επιβαρύνουµε για δέκατη
τρίτη συνεχή φορά τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων.
Αυτό δεσµευθήκαµε το Σεπτέµβρη και αυτό καταφέραµε µετά
από δύσκολη και σκληρή µάχη και διαπραγµάτευση. Σας θυµίζω
ότι όταν κατατέθηκε αυτό το νοµοσχέδιο, µιλήσατε για µονοµερή
ενέργεια, για διαπραγµάτευση τύπου Βαρουφάκη που θα µας
οδηγήσει στα άκρα, ακριβώς επειδή φέραµε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, που δεν µειώνει τις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόβληµά
σας! Αυτή είναι η αγωνία σας ότι εµείς δεν θα µειώσουµε τις κύριες συντάξεις.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν υπάρχει ουδείς σ’ αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που να µην γνωρίζει ότι η Κυβέρνησή µας δεν ανέλαβε
καθήκοντα στο κενό. Για να σηκώσουµε το βάρος της ευθύνης
που µας ανέθεσε ο ελληνικός λαός, χρειάστηκε να αντιµετωπίσουµε δύο όψεις ενός διογκούµενου από το 2010 και µετά προβλήµατος. Πρώτη όψη, η κατάσταση της οικονοµίας και της
κοινωνίας που προκάλεσε η εθελούσια αποδοχή από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της επιθετικής και διαρκούς λιτότητας.

9546

Να θυµίσω στο Σώµα ότι αυτοί που µας κατηγορούν για φοροκαταιγίδες, φορολαίλαπες και φοροεπιδροµές, ψήφιζαν και µε
τα δυο χέρια αθροιστικά µέτρα από το 2010 ως τον Γενάρη του
2015 ύψους 63 δισεκατοµµυρίων ευρώ! Αυτή ήταν η δηµοσιονοµική προσαρµογή 2010-2014.
Το 2014 µόνο, τη χρονιά του success story και της θριαµβολογίας τότε του κ. Σαµαρά, τα µέτρα που εφαρµόστηκαν ήταν
ύψους 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Tο 25%, το 1/4 δηλαδή του
Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος χάθηκε από τη σωρευτική επιβάρυνση των µέτρων και της ύφεσης που δηµιούργησαν.
Η ανεργία το 2009 από 7,5% εκτοξεύθηκε κοντά στο 28%. Για
τους νέους άγγιξε το 60% και τολµάνε κάποιοι σήµερα, να καταστροφολογούν και να κινδυνολογούν ότι εµείς καταστρέψαµε
την οικονοµία, διαλύσαµε τη χώρα, εξοκείλαµε το ασφαλιστικό
και αναρωτιέµαι. Σε ποια χώρα ζούσατε εσείς όλα τα προηγούµενα χρόνια από το 2010 έως το 2015; Σε ποιες κυβερνήσεις
ήσασταν Υπουργοί; Σε κυβερνήσεις του βουνού, σε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις που έδιναν παροχές στο λαό; Σαν να έχετε ήδη
ξεχάσει τις εγκληµατικές σας επιλογές. Αλλά ο λαός σας θυµάται
και γνωρίζει ποιος είναι αυτός που πραγµατικά έχει την ευθύνη
για όσα ζούµε µέχρι σήµερα.
Η δεύτερη όψη του προβλήµατος. Το γεγονός ότι πέρα της
ήδη ζοφερής κατάστασης υπήρχαν στα χέρια των δανειστών δεσµεύσεις της ελληνικής πολιτείας υπογεγραµµένης από την τότε
κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ του κ. Σαµαρά και του κ.
Βενιζέλου. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές: Η Κυβέρνησή µας δεν
ανέλαβε καθήκοντα απλώς και µόνο σε µία οικονοµική και κοινωνική έρηµο, ανέλαβε καθήκοντα και σε ένα ναρκοθετηµένο και
υπονοµευµένο πεδίο, διότι έπρεπε να ανατρέψει και να αντιστρέψει όλα όσα είχαν υπογράψει ή προσυπογράψει οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Έπρεπε να ανατρέψει πρώτα απ’ όλα τις δεσµεύσεις σας για
πρωτογενή πλεονάσµατα και µάλιστα σταθερά 4,5% του ΑΕΠ.
Αυτό το καταφέραµε. Μειώσαµε τους στόχους του προγράµµατος και για πρώτη φορά έχουµε µία προοπτική βιώσιµη. Εξοικονοµήσαµε από αυτό 20 δισεκατοµµύρια για την ελληνική
οικονοµία µέσα στην τριετία 2015-2018, 20 δισεκατοµµύρια, που
προφανώς εάν υποθέσουµε και από τις προτάσεις σας και από
τις θέσεις σας για περικοπές δαπανών δηλαδή, εάν µένατε στη
διακυβέρνηση του τόπου, θα έβγαιναν από την τσέπη των φορολογούµενων, από τις συντάξεις, τους µισθούς, από τις απολύσεις
και θα έπεφταν στον κουβά του χρέους.
Αυτά είχατε συµφωνήσει και τα θεωρούσατε -σας θυµίζω τότε
που λέγατε για success story και εφαρµόζατε µέτρα δέκα δισεκατοµµυρίων - υλοποιήσιµα και βιώσιµα. Γιατί εξ όσων θυµάµαι,
από αυτό εδώ το Βήµα ο πρώην Πρωθυπουργός δεν σταµάτησε
ποτέ να µιλάει για χρέος βιώσιµο, που δεν χρειάζεται ελάφρυνση, παρά µονάχα κάποιο πιστοποιητικό βιωσιµότητας έλεγε
τότε. Να µας δώσουν, δηλαδή, ένα πιστοποιητικό, να είµαστε χαρούµενοι.
Ειδικά στο ζήτηµα του ασφαλιστικού οι δεσµεύσεις που είχατε
εσείς αναλάβει, δεσµεύσεις όµως που έσφιγγαν τη χώρα, ήταν
οδυνηρές. Ήταν οι δεσµεύσεις της πέµπτης αξιολόγησης -µην
την ξεχνάτε αυτήν την περιβόητη πέµπτη αξιολόγηση που δεν
έγινε ποτέ- µε κυριότερη από όλες την εφαρµογή της ρήτρας
µηδενικού ελλείµµατος, που όπως προείπα, θα εξαφάνιζε το σύνολο των επικουρικών συντάξεων.
Βρεθήκαµε, λοιπόν, στην ανάγκη και στην υποχρέωση την κοινωνική και την εθνική, να βγάλουµε εµείς τα κάστανα από τη
φωτιά που εσείς ανάψατε και ανάβατε τόσα χρόνια.
Είναι βέβαια δεδοµένο πως το ασφαλιστικό σύστηµα χρειαζόταν µία βαθιά τοµή, γιατί είναι ένα σύστηµα ανορθολογικό, κοινωνικά άδικο, δαιδαλώδες και πελατειακό. Μόνο το ΙΚΑ, σας
θυµίζω ότι αυτή τη στιγµή έχει εννιακόσια τριάντα διαφορετικά
πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης και την ίδια στιγµή είναι ένα σύστηµα που δεν ανταποκρίνεται στη σηµερινή οικονοµική κατάσταση της χώρας.
Μετά την ύφεση των τελευταίων έξι ετών, είναι αδύνατον να
επιζήσει χωρίς µια βαθιά µεταρρύθµιση. Μια µεταρρύθµιση που
δεν αποτολµήσατε ποτέ, παρά µονάχα οριζόντιες περικοπές. Αντίθετα η λογική σας ήταν µπαλώµατα. Έντεκα οριζόντιες περι-
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κοπές. Ούτε µία, ούτε δύο, ούτε τρεις και το αποτέλεσµα, προφανώς, ήταν η µαζική φτωχοποίηση των συνταξιούχων και ένα
µη βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Η δική µας πολιτική επιλογή βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα.
Το σχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα, αποσκοπεί στη δηµιουργία
ενός συστήµατος που από τη µια πλευρά θα είναι βιώσιµο και θα
εγγυάται τις συντάξεις όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων,
όλων των πολιτών, και από την άλλη θα έχει βασική του αρχή του
την κοινωνική δικαιοσύνη µε δεδοµένες τις δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες.
Προχωράµε, λοιπόν, στην επαναφορά του ασφαλιστικού συστήµατος σε ράγες βιωσιµότητας, χωρίς να µειώσουµε τις κύριες συντάξεις για δέκατη τρίτη φορά και χωρίς να επηρεαστεί
η συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών.
Διότι στην συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, στους
φοβισµένους ανθρώπους που έχουν δει δώδεκα περικοπές µε το
«πες, πες» και τα πρωτοσέλιδα της προπαγάνδας, έχει περάσει
η εντύπωση ότι έρχεται κι άλλη. Όµως για το 92,5%, για δύο εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες συνταξιούχους, δεν κόβεται ούτε 1
ευρώ από τις συντάξεις τους και αυτή είναι η µεγάλη κατάκτηση
της διαπραγµατευτικής προσπάθειας που κάναµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θυµάστε, µήπως, τι µας λέγατε προεκλογικά τον Σεπτέµβρη;
Ότι θα αναγκαστεί, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση λέγατε τότε,
όποιος κι αν είναι ο Υπουργός Εργασίας, να κόψει οριζόντια συντάξεις σε ποσοστό 30%. Σήµερα διαψεύδεστε για άλλη µια φορά.
Αλήθεια στις πόσες διαψεύσεις καίγεστε, είναι ένα ερώτηµα
βέβαια. Γιατί τα στοιχεία είναι αµείλικτα και αποδεικνύουν ότι το
νοµοσχέδιο προβλέπει καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για
όλες τις συντάξεις όσων είχαν µέσο όρο εισοδήµατος στον εργασιακό τους βίο µέχρι 1.000 ευρώ. Λέτε ότι είναι λίγα. Ξέρετε,
όµως, ότι αυτό αντιστοιχεί στο 87% των µισθωτών και στο 90%
περίπου των αυτοαπασχολούµενων και δυστυχώς στο 99% των
αγροτών;
Φέρνουµε, λοιπόν, µια πραγµατικά αναγκαία µεταρρύθµιση,
προσπαθώντας να µοιράσουµε το βάρος σε αυτούς που µπορούν να το σηκώσουν και όχι ξανά στους ίδιους, στους συνταξιούχους και στους αδύναµους, µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου
φορέα ασφάλισης, τους ενιαίους κανόνες υπολογισµού των εισφορών και της παροχής σύνταξης, την καθιέρωση της εθνικής
σύνταξης, στην οποία θα προστίθεται το ανταποδοτικό τέλος.
Γιατί είδα να παραφράζετε και αυτά που είπα στην οµιλία µου
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα. Συνέκρινα τι θα συνέβαινε στον
αγρότη, ο οποίος σε δέκα χρόνια από τώρα θα έβγαινε στη σύνταξη µε 0 ευρώ βασική και µε µόνο το ανταποδοτικό και θα
έπαιρνε µια σύνταξη περίπου 250 ευρώ. Είπα ότι θα προστεθεί
και το ποσό της εθνικής σύνταξης, ώστε να έχει µια σύνταξη
πάνω από 600 ευρώ. Συνέκρινα τα 250 ευρώ µε τα 620 ευρώ και
είπα: «Ναι, µπορεί να είναι µια αξιοπρεπής επιλογή τα 620 ευρώ,
αντί τα 250 ευρώ».
Πρόκειται, λοιπόν, εδώ για µια τεράστια προσπάθεια να δηµιουργηθούν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης µέσα σε ένα πλαίσιο σκληρής, πράγµατι, δηµοσιονοµικής πολιτικής, στην οποία
είµαστε αναγκασµένοι, εξαιτίας του γεγονότος ότι εσείς µειώσατε το ΑΕΠ κατά 1/4 και άρα οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ
για το συνταξιοδοτικό ανέβηκαν στο 17% κι όταν έχεις 17% δαπάνες για το συνταξιοδοτικό, τότε δεν έχεις τη δυνατότητα να
στηρίξεις το κοινωνικό κράτος, τα νοσοκοµεία, την υγεία, την παιδεία.
Βεβαίως η λύση προοπτικής είναι να παράξουµε πλούτο και
να ξανακερδίσουµε το ΑΕΠ, που εσείς χάσατε για τη χώρα τα
πέντε προηγούµενα χρόνια.
Ταυτόχρονα µε τη µεταρρύθµιση αυτή εναρµονίζουµε τους κανόνες εισφορών και παροχών µεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισµένων, αλλά και των επιµέρους ταµείων και αποκαθιστούµε
χρόνιες στρεβλώσεις και διαχρονικές αδικίες µεταξύ των ασφαλισµένων.
Πολύς λόγος έγινε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, όπου
πράγµατι για κάποια εισοδήµατα υπάρχει αύξηση. Αύξηση υπάρχει, όµως, για το 10% των ελεύθερων επαγγελµατιών. Για το 90%
που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 κι έχουν καθαρό φορολογητέο
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εισόδηµα µέχρι 13.000 τον χρόνο, η κατάσταση διαµορφώνεται
ως εξής. Μειώνονται οι µηνιαίες ασφαλιστικές τους εισφορές
έως και 150 ευρώ ανά µήνα, τόσο για τους παλαιούς όσο και για
τους νέους ασφαλισµένους.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης
είναι ότι µε το νέο σύστηµα, κάποιος ελεύθερος επαγγελµατίας
που ασφαλίζεται από 1-7-2017 και βρίσκεται στη χαµηλότερη εισοδηµατική κλίµακα θα πληρώσει 87 ευρώ τον µήνα, αντί για 210
ευρώ τον µήνα που θα πλήρωνε υποχρεωτικά σήµερα.
Να σας δώσω άλλο παράδειγµα, που αφορά και τον κλάδο των
µηχανικών, το επάγγελµά µου. Ένας νέος µηχανικός ασφαλισµένος µετά το 1993 µέχρι σήµερα, για δέκα έτη ασφάλισης, µε εισόδηµα 7.000 ευρώ πλήρωνε σήµερα 576 ευρώ τον µήνα. Με το
νέο σύστηµα θα αποδώσει 232 ευρώ τον µήνα. Για να φτάσει να
αποδίδει τα 576 ευρώ, θα πρέπει να έχει πάνω από 17.000 καθαρό φορολογητέο εισόδηµα. Διότι σε όλα τα επαγγέλµατα
υπάρχει η µεγάλη πλειοψηφία που δηλώνει λίγα, γιατί εργάζεται
στην επισφάλεια και στα µπλοκάκια και υπάρχουν βεβαίως και
αυτοί –δεν λέω, πιέστηκαν- οι οποίοι µπορούν να σηκώσουν το
βάρος. Αλλιώς για άλλη µια φορά θα το σήκωναν οι συνταξιούχοι
και οι αδύναµοι. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στην ειδική µέριµνα για τους
νέους που βρίσκονται στα πρώτα βήµατα της επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας. Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται µεταβατική περίοδος εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για την κρίσιµη περίοδο των πέντε πρώτων ετών του επαγγελµατικού τους βίου.
Τέλος, για µηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους θα ισχύσει
πλέον το εξής. Μέχρι το 2021, για εισόδηµα από 7.000 έως
13.000 ευρώ, δηλαδή για το 90% των αυτοαπασχολούµενων, θα
υπάρχει έκπτωση 50% στις εισφορές και άρα ελάφρυνση σε
σχέση µε τις σηµερινές εισφορές, ενώ για εισόδηµα 30.000 ευρώ
προβλέπεται 32% έκπτωση. Άρα η επιβάρυνσή τους σε σχέση µε
σήµερα θα υπάρχει, αλλά θα είναι µικρή, θα είναι ελάχιστη.
Να µην ξεχνάµε βέβαια -αναφέρθηκα πριν- την µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων µου νέων µηχανικών, δικηγόρων, που
πολλές φορές δουλεύουν σε αυτές τις «γαλέρες», κάτι τεράστια
γραφεία. Οι εργοδότες τους βεβαίως ήταν πρώτοι στις διαδηλώσεις της γραβάτας. Καλό είναι αυτό. Πήγαν µια φορά και σε διαδήλωση οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Προσέξτε, όµως. Οι εργαζόµενοι, οι επιστήµονες µε µπλοκάκι
θα πληρώνουν το 6% µόνο της εισφοράς και το 20% οι εργοδότες. Ας σταµατήσει, λοιπόν, αυτή η σπέκουλα σε σχέση µε τις εισφορές.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας έχουµε κάνει ότι
περνούσε από το χέρι µας, για να εξασφαλίσουµε, επαναλαµβάνω, την πλειοψηφία επιστηµόνων και ελευθέρων επαγγελµατικών.
Βεβαίως, όµως, όταν θέλεις η εξίσωση να βγαίνει και θέλεις
να ευνοήσεις την πλειοψηφία, θα αδικήσεις τη µειοψηφία. Δεν
είναι, όµως, αδαής η πλειοψηφία σε αυτόν τον τόπο, κύριε Μητσοτάκη. Καταλαβαίνει για ποιανών τα συµφέροντα εργαζόµαστε
και ποιους προσπαθούµε να ευνοήσουµε και να διευκολύνουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Τους ίδιους κανόνες ακολουθούµε και για το φορολογικό νοµοσχέδιο. Υπήρξε στενή συνεργασία, άλλωστε, µεταξύ των
Υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας, ώστε οι παρεµβάσεις
που έγιναν στο ασφαλιστικό και φορολογικό να λειτουργούν συνδυαστικά και το τελικό αποτέλεσµα από τη φορολόγηση και τις
ασφαλιστικές εισφορές να είναι ευνοϊκό για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο έρχεται να ικανοποιήσει τα κριτήρια της προοδευτικότητας και της δικαιότερης κατανοµής των
βαρών. Με την παρέµβασή µας, το 98% των φορολογούµενων
θα έχει είτε ελάχιστη επιβάρυνση είτε ακόµα και ελάφρυνση σε
σχέση µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα. Εννέα στους δέκα ελεύθερους
επαγγελµατίες θα αποδίδουν πλέον µικρότερο φόρο. Το ίδιο
ισχύει για το 71% των φορολογούµενων µε µεικτό εισόδηµα από
µισθούς και επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Έχει αξία να αναφερθεί ότι γίνεται µια προσπάθεια να αποκατασταθεί στον τόπο και µια διαχρονική αδικία και µάλιστα σε µια
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περίοδο που έχουµε τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα. Διότι κατάντησε να είναι τεκµήριο το να έχεις πάνω από δύο παιδιά στον
τόπο. Με την πρότασή µας το 61% των τρίτεκνων και των πολύτεκνων θα πληρώσει µικρότερο φόρο απ’ ό,τι πλήρωνε µέχρι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θέλω να σας κουράσω µε
αριθµούς. Αισθάνθηκα, όµως, την ανάγκη απέναντι σε αυτήν την
φοβερή στρέβλωση και την προπαγάνδα των ηµερών, να µιλήσω
και µε αριθµούς σήµερα, λίγο πριν µια κρίσιµη ψηφοφορία και
όταν µας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός. Δεν θα αναλώσω,
όµως, την οµιλία µου σε αυτά, γιατί νοµίζω ότι έχει έρθει η ώρα
να µιλήσουµε επιτέλους και για την επόµενη µέρα. Να µιλήσουµε
για το τι µέλλει γενέσθαι µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει αυτή η χώρα.
Ξέρετε, αυτό είναι το κεντρικό ζήτηµα από εδώ και πέρα.
Οι πολιτικοί µας αντίπαλοι θα καταλάβουν ότι κάνουν λάθος,
ελπίζω να το καταλάβουν σύντοµα. Προσώρας αναλώνονται σε
κινδυνολογία και καταστροφολογία. Δεν έχουµε κανέναν λόγο
να τους ακολουθήσουµε. Πάµε µπροστά, έχουµε άλλες προτεραιότητες και επιτρέψτε µου να µιλήσω γι’ αυτές, διότι τους τελευταίους µήνες η ελληνική Κυβέρνηση εργάζεται παράλληλα
σε δύο µέτωπα. Το ένα είναι αυτό της διαπραγµάτευσης, για το
οποίο έχω τοποθετηθεί επανειληµµένα και εκτενώς τόσο εγώ
όσο και οι Υπουργοί. Το άλλο, όµως, στο οποίο εργαστήκαµε και
συνεχίζουµε να εργαζόµαστε, είναι ένα σχέδιο µελετηµένο και
µε συγκεκριµένους άξονες δράσης. Ένα σχέδιο που ήδη έχει
µπει σε εφαρµογή και θα επιταχυνθεί βεβαίως την επόµενη της
αξιολόγησης.
Προτεραιότητα αυτού του σχεδίου είναι η Ελλάδα να περάσει
από την περίοδο της ακραίας ύφεσης σε µια περίοδο ανάκαµψης
και ανάπτυξης. Προσέξτε, όµως, και εδώ ίσως είναι ακόµα µια
διαφορά που έχουµε. Όχι µιας οποιασδήποτε ανάπτυξης, γιατί
υπάρχει εκείνη η ανάπτυξη που στηρίζεται στην συντριβή της εργασίας και του κοινωνικού κράτους -και αυτό είναι το νεοφιλελεύθερο σχέδιο που υιοθετείτε, κύριε Μητσοτάκη- και βεβαίως
υπάρχει και η ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσηµο, µε στήριξη της
ανταγωνιστικότητας µέσω της καινοτοµίας και της ποιότητας, µε
προστασία της εργασίας και των κατακτήσεων των εργαζοµένων.
Με αύξηση των µισθών και των κοινοτικών παροχών, στην πρώτη
ευκαιρία που αυτό θα είναι δυνατό. Με στήριξη, δηλαδή, της
αγοραστικής δύναµης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι
το δικό µας σχέδιο και αυτός ο δικός µας πολιτικός ορίζοντας.
Αναρωτηθήκατε, άραγε, πώς καταφέραµε και πιάσαµε το πλεόνασµα 1% πάνω από τον στόχο; Ήταν η πρώτη φορά, µετά από
πέντε χρόνια, που δεν µειώθηκαν στον τόπο ονοµαστικά, µισθοί
και συντάξεις. Αυτό δείχνει ότι ο δρόµος για την έξοδο από την
κρίση, είναι η τόνωση της ενεργούς ζήτησης και όχι οι περικοπές
στις δαπάνες, δηλαδή στους µισθούς και συντάξεις που είναι η
δική σας εναλλακτική επιλογή, κύριε Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν θα πέσουµε, όµως, στο ίδιο λάθος εµείς, να υιοθετήσουµε
την αντίληψη του success story, µιλώντας διαρκώς για την ευηµερία των αριθµών. Γιατί αν η ευηµερία των αριθµών δεν βρίσκεται σε συνάρτηση και µε την ευηµερία των ανθρώπων, τότε
έχουµε κάνει µια τρύπα στο νερό.
Η ανάπτυξη η οποία µε βάση τις προβλέψεις της Κοµισιόν έρχεται σε λίγους µήνες -δεύτερο εξάµηνο του 2016- θα έχει κοινωνικό πρόσηµο.
Εξηγούµαι. Η Ελλάδα είναι µια χώρα που βρίσκεται σε θέση
να παράξει νέο πλούτο. Για να συµβεί αυτό, οφείλει να έχει µια
στρατηγική, η οποία θα διαµορφώνει ένα περιβάλλον ευνοϊκό
τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων, όσο όµως και για την
προστασία της εργασίας.
Τα αναπτυξιακά εργαλεία που υπάρχουν, πρέπει να αξιοποιηθούν και να αξιοποιούνται πλήρως. Δουλέψαµε µε µέθοδο, όταν
εσείς λέγατε ότι καταστρέφουµε την οικονοµία και καταφέραµε
για πρώτη φορά, η χώρα να είναι πρώτη στην απορροφητικότητα
των ΕΣΠΑ, 98% των διαθέσιµων πόρων την προηγούµενη χρονιά.
Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουµε και φέτος, µε έµφαση
στην καινοτοµία και µε οδηγό τη γνώση και την όρεξη χιλιάδων
νέων ανθρώπων που επιχειρούν την όρεξή τους για δουλειά, την
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όρεξή τους για δηµιουργία.
Παράλληλα έχουµε στενή συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς για την αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και την εξειδίκευση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Επίσης για πρώτη φορά µετά από µια δεκαετία επιστρέφει
στην Ελλάδα µε σκοπό να συµβάλλει στην προσπάθεια για την
ανάκαµψη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, η EBRD.
Πριν λίγες µέρες ανακοινώθηκε το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόµου, που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση, ένας νόµος που
διαµορφώνει το πλαίσιο για µια επενδυτική δραστηριότητα πάνω
σε στέρεες βάσεις. Είναι ευνοϊκός για τις µεγάλες επενδύσεις
που χρειάζεται αυτήν τη στιγµή η ελληνική οικονοµία και βασική
µας µέριµνα για την προσέλκυση αυτών, είναι να διαβάσουµε, να
αφουγκραστούµε τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων και των επενδυτών.
Το συµπέρασµα το οποίο βγαίνει, είναι ότι αυτό που αποτελεί
βάση για ένα στιβαρό επενδυτικό σχέδιο, είναι κάτι πέρα από την
ελληνική πεπατηµένη, τη µείωση δηλαδή τόσο του κόστους εργασίας, όσο και των δεικτών φορολόγησης των µεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό που έχει κορυφαία σηµασία και είναι ζητούµενο,
είναι το σταθερό φορολογικό περιβάλλον και αυτό ζητάνε και οι
επιχειρήσεις.
Για τον λόγο αυτό µε τον νέο αναπτυξιακό προτείνουµε τη θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή για δώδεκα χρόνια σε
όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις άνω των 20 εκατοµµυρίων.
Νοµίζω ότι τέτοιες κινήσεις µπορεί να στείλουν ένα µήνυµα, σε
όσους βλέπουν την Ελλάδα ως σηµαντική επενδυτική ευκαιρία,
όχι για να κερδοσκοπήσουν αλλά για να δηµιουργήσουν υποδοµές, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος και βεβαίως να µειώσουµε
την ανεργία.
Τα παραπάνω είναι κάποια ενδεικτικά στοιχεία της προετοιµασίας και του διαλόγου, που πρέπει να ξεκινήσει και στο Κοινοβούλιο για τη νέα εποχή και το επόµενο διάστηµα. Νοµίζω ότι θα
προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο, όσοι πραγµατικά ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις, σκέψεις και βελτιώσεις για
την πορεία των πραγµάτων την επόµενη µέρα.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο, να πω ότι πρέπει να επιµείνουµε στην
κατεύθυνση της παραγωγής νέου πλούτου και θέσεων εργασίας,
αντί να αναµασάµε χρεοκοπηµένες θέσεις, όπως αυτή στην
οποία έχει αναφερθεί επανειληµµένα τόσο φυσικά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όσο όµως κι εδώ στην Ελλάδα και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΕΒ.
Γιατί αν η λύση είναι οι απολύσεις, δηλαδή να απολύσουµε
εκατόν ογδόντα χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους και άρα να επιβαρυνθεί το κράτος µε αρκετά δισεκατοµµύρια για αποζηµιώσεις
κι αν αυτό συνιστά στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων, τότε
µάλλον κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που δεν πάει καλά και δεν στέκει, είναι οι εµµονές. Δεν αναφέροµαι βεβαίως στην ανάγκη εξορθολογισµού της λειτουργίας του κράτους, των δοµών του, των
υπαλλήλων του. Αναφέροµαι σε µια νεοφιλελεύθερη εµµονή για
απολύσεις, που ποτέ µα ποτέ δεν λειτούργησε ευεργετικά η
οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια. Το αντίθετο. Οι απολύσεις κάνουν ακόµα µεγαλύτερο το φορτίο της ανεργίας.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, στην άκρη τις εµµονές και ας δούµε τις
πραγµατικές προκλήσεις και προτάσεις που έχουµε στο τραπέζι
για την επόµενη µέρα. Διότι ο εξορθολογισµός του κράτους που
θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, δεν επιτυγχάνεται ούτε µε αναθέµατα ούτε µε αποτυχηµένες νεοφιλελεύθερες συνταγές και µε απολύσεις.
Παραλάβαµε ένα κράτος που βεβαίως δεν είναι δικό µας δηµιούργηµα. Ήταν δηµιούργηµα των κυβερνήσεων σας, κύριε Μητσοτάκη. Βεβαίως χρειάζεται σχέδιο αναµόρφωσης. Θέλει
ξήλωµα των αποστηµάτων της διαφθοράς, θέλει σκληρή αντιµετώπιση σε όσους λειτουργούν ως «Δούρειοι Ίπποι» συµφερόντων εντός της κρατικής δοµής, θέλει την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, την απλοποίηση των διαδικασιών. Με άλλα λόγια
θέλει µια επαναθεµελίωση µε τις αρχές της λειτουργικότητας και
του σεβασµού στον πολίτη.
Για να προχωρήσει, όµως, αυτό το σχέδιο υπάρχει µια βασική
προϋπόθεση. Ποιος θα το εκπονήσει και ποιος θα το υλοποιήσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποια ηγεσία είναι αυτή που µπορεί να πάρει επάνω της αυτή την
υπόθεση. Εδώ νοµίζω ότι υπάρχει µια ακόµα διαφορά πέρα από
τις ιδεολογικές που έχουµε.
Για να µπορέσει να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο και να υλοποιηθεί, χρειάζεται µια ειλικρινής σχέση µε τους πολίτες, µια
σχέση εµπιστοσύνης. Αυτή τη σχέση εµπιστοσύνης δεν µπορεί
να την έχει το παλιό πολιτικό σύστηµα, που εξέθρεψε και τη διαφθορά και τη διαπλοκή και τη δυσλειτουργικότητα του κράτους
αλλά και την ανειλικρίνεια στην επαφή µε τον πολίτη.
Μπορείτε να µας κατηγορήσετε για πολλά, ακόµα και για το
ότι δεν είχαµε την εµπειρία. Όµως δεν µπορείτε να µας κατηγορήσετε για ένα πράγµα. Ότι είµαστε εµείς αυτοί που τα δηµιουργήσαµε όλα αυτά, ότι είµαστε εµείς που εκκολάψαµε τη σχέση
της διαφθοράς και της διαπλοκής. Δεν µπορείτε να µας κατηγορήσετε ούτε για την ανειλικρίνεια των προθέσεών µας, να φέρουµε µια ουσιαστική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Στόχος µας, λοιπόν, είναι τώρα που περνάµε τον πιο δύσκολο
κάβο, να κοιτάξουµε στο αύριο. Και, όπως λέει και ο ποιητής: «το
µέλλον, δεν θα έρθει από µόνο του έτσι, νέτο σκέτο». Πρέπει να
δουλέψουµε, να σχεδιάσουµε, να οραµατιστούµε το αύριο της
µεταµνηµονιακής Ελλάδας.
Η επόµενη µέρα θέλει σταθερότητα, ασφάλεια και κοινωνική
δικαιοσύνη, θέλει όµως και αποφασιστικότητα για µεγάλες τοµές
στην οικονοµία, στο κράτος.
Και επιτρέψτε µου να πω ότι αυτή δεν είναι ούτε µια ουδέτερη
ούτε µια µετριοπαθής πολιτική προσέγγιση. Είναι µια ριζοσπαστική, Δηµήτρη, και αριστερή προσέγγιση. Γιατί στις σηµερινές
δύσκολες συνθήκες, αριστερό και ριζοσπαστικό δεν είναι να φαντασιώνεσαι µια ιδεατή κοινωνία, που ξέρεις ότι όσο και να την
παλεύεις, δεν είναι εύκολο να έρθει, αλλά να µατώνεις για να δηµιουργήσεις -έστω σιγά σιγά αλλά σταθερά- τις συνθήκες όπου
θα µπορέσουν να ευδοκιµήσουν αλλαγές υπέρ της προστασίας
των δικαιωµάτων των πολλών.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Πολιτικές που θα ανοίξουν δρόµους για τις δυνάµεις της εργασίας. Αλλά δεν µπορεί να υπάρξει δρόµος για τις δυνάµεις της
εργασίας, αν δεν υπάρχει εργασία στον τόπο. Γι’ αυτό και αριστερή, προοδευτική πολιτική στις µέρες µας είναι αυτή που παλεύει για να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και να µοιραστούν
δίκαια τα βάρη αλλά και τα οφέλη της προσδοκώµενης ανάπτυξης.
Θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε µια αναφορά
σε αυτό που συµβαίνει τούτες τις µέρες, τούτες τις ώρες: Οι περισσότεροι οικονοµικοί αναλυτές, λένε ότι η ελληνική οικονοµία
µπορεί να είναι σαν το ελατήριο που έχει συµπιεστεί έξι χρόνια
και τώρα είναι έτοιµη να εκτιναχθεί. Όµως όλοι ξέρουµε ότι αυτό
δεν είναι απλό πράγµα. Είναι συνάρτηση της αποκατάστασης
του κλίµατος εµπιστοσύνης των επενδυτών, των αγορών, αλλά
και των ίδιων των πολιτών προς την ελληνική οικονοµία. Αυτή η
αποκατάσταση περνά αναπόφευκτα από θαρραλέες αποφάσεις
και σε σχέση µε το ζήτηµα του χρέους.
Θα ήθελα, λοιπόν, σήµερα µε προσοχή και χωρίς µεγάλα λόγια
και τυµπανοκρουσίες, καθότι µία πολύ σύνθετη και δύσκολη διαπραγµάτευση είναι σε εξέλιξη, να πω απλά ότι αύριο είναι µία
πολύ σηµαντική µέρα. Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια που ευρωπαϊκά όργανα συνεδριάζουν διαρκώς για να συζητήσουν για την
ελληνική κρίση και συζητούν µόνο για µέτρα λιτότητας, αύριο το
Eurogroup θα συνεδριάσει µε ηµερήσια ατζέντα και την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό που τόσα χρόνια ήταν απλά µία υπόσχεση, αύριο µπαίνει
επισήµως στο τραπέζι στην ηµερήσια διάταξη. Ειλικρινά δεν γνωρίζω –το λέω ειλικρινά, κύριε Μητσοτάκη- ποιες είναι οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης και οι δικές σας για αυτό το τόσο κρίσιµο θέµα. Είµαι ανοιχτός, αν θέλετε, να συναντηθούµε, να συζητήσουµε. Ίσως θα είχε αξία, αντί να κρατάτε µια τόσο αντιφατική και µίζερη στάση, να µας λέγατε και την πρότασή σας γι’
αυτό το κρίσιµο θέµα.
Αυτό που γνωρίζω, όµως, είναι ότι αποτελεί ευτύχηµα για τη
χώρα, που η συζήτηση αυτή ξεκινά και η κυβερνητική γραµµή
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δεν είναι αυτή που είχε η προηγούµενη κυβέρνηση, ο κ. Σαµαράς
µε τον κ. Βενιζέλο, δηλαδή ότι το χρέος είναι βιώσιµο και το µόνο
που χρειαζόµαστε, είναι ένα πιστοποιητικό βιωσιµότητας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν θέλω σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ, σε µία σειρά από
σηµαντικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων που έχουν διαµορφώσει ένα πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια κλίµα υποστήριξης των ελληνικών θέσεων. Αυτό που είπα το αποδεικνύει, το
ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση, από το
2010 και µετά, που η Ελλάδα δείχνει να έχει τόσο ισχυρές συµµαχίες στην Ευρώπη και που οι ελληνικές θέσεις έχουν τόσο
ισχυρούς υποστηρικτές.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ µόνο σε µια δήλωση, γιατί εκτιµώ
ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι δεν είναι δήλωση κάποιου
Πορτογάλου, Γάλλου, είναι µία δήλωση ενός Γερµανού και όχι
της αντιπολίτευσης, ενός υψηλού αξιωµατούχου, του Αντικαγκελάριου της γερµανικής Κυβέρνησης, του κ. Γκάµπριελ, ο οποίος
δήλωσε χθες στο «REUTERS» ότι πρέπει να σπάσει επιτέλους και τώρα είναι η ώρα- αυτός ο φαύλος κύκλος. Δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ελάφρυνση χρέους και ότι αφού γνωρίζουµε ότι
κάποια στιγµή θα γίνει, δεν έχει νόηµα να την αποφεύγουµε. Δήλωσε, επίσης, ότι είναι µεγάλο λάθος, να ζητήσουµε από την Ελλάδα να καλύψει τις ανάγκες της µε νέα µέτρα λιτότητας, ειδικά
τώρα που έχει καταφέρει καλύτερη οικονοµική ανάπτυξη απ’ ό,τι
θα µπορούσε να περιµένει κανείς.
Εύχοµαι και ελπίζω αυτή την εποικοδοµητική θέση και στάση,
να επιδείξει αύριο στο Eurogroup και ο Υπουργός Οικονοµικών
της Γερµανίας, ο κ. Σόιµπλε.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, έχουµε µπροστά µας µια σηµαντική
ευκαιρία τόσο για τη χώρα, να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο,
να µπει επιτέλους στον ενάρετο κύκλο, όσο και για την Ευρώπη
να επιδείξει την αναγκαία τόλµη και τη γενναιότητα, για να κλείσει µία βαθιά πληγή και να ξεκινήσει επιτέλους η οριστική έξοδος
από την κρίση όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για το σύνολο
της Ευρώπης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Χρειάζεται τόλµη και γενναιότητα σαν αυτή που επιδεικνύει
σήµερα και θα επιδείξει η πλειοψηφία της Εθνικής µας Αντιπροσωπείας. Ξεκινήσαµε µια πορεία, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο την καταδίκασαν προηγούµενες κυβερνήσεις.
Υψώσαµε το κεφάλι, φωνάξαµε δυνατά το δίκιο του λαού µας.
Τώρα που έρχεται η ώρα που θα δούµε ότι αυτός ο κόπος,
αυτός ο αγώνας δεν πήγε χαµένος, είναι η στιγµή να συνεχίσουµε µε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Βρισκόµαστε στο πιο
κρίσιµο σηµείο. Στεκόµαστε όρθιοι, προστατεύουµε τους πιο
αδύναµους, περνάµε τον δύσκολο κάβο, βγαίνουµε επιτέλους σε
ήρεµα νερά και ξεκινάµε όλοι µαζί τον µεγάλο αγώνα, να ξαναχτίσουµε σε στέρεες βάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής το αύριο της πατρίδας µας, το αύριο του ελληνικού λαού.
Είµαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα τα καταφέρουµε. Έρχονται καλύτερες µέρες και τις αξίζει και ο τόπος
και ο λαός µας!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Πρωθυπουργό.
Θέλει να κάνει µία παρέµβαση ο κ. Μητσοτάκης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µπορούσα να ξεκινήσω αυτήν τη
σύντοµη παρέµβασή µου, χωρίς να κάνω µία αναφορά στην αρχική τοποθέτηση του κ. Δραγασάκη.
Κύριε Αντιπρόεδρε, προφανώς σάς είναι τόσο άγνωστη η έννοια της αλήθειας, που αναγκαστήκατε να την «κάνετε google»,
για να δείτε τον πραγµατικό ορισµό της, διότι την αλήθεια δεν
την υπηρετείτε µέσα από την πολιτική σας εδώ και χρόνια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη θορυβείτε, για να ακούσετε µε προσοχή.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
εγώ «έκανα google» τον ΣΥΡΙΖΑ και µου προέκυψε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Παράξενα πράγµατα συµβαίνουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Χρησιµοποιήσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τον όρο «λαθροχειρία» και αναρωτηθήκατε τι στο δικό µας πολιτικό λόγο συνιστά
λαθροχειρία.
Να σας πω, λοιπόν, τι είναι λαθροχειρία, κύριε Τσίπρα.
Λαθροχειρία είναι να προκαλείτε δηµοψήφισµα υπερασπιζόµενοι το «ΟΧΙ» και τρεις ηµέρες µετά να κάνετε στροφή και να
αγωνίζεστε υπέρ του «ΝΑΙ». Αυτό είναι λαθροχειρία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λαθροχειρία είναι να υπόσχεστε στους αγρότες πριν από λίγες
εβδοµάδες ότι δεν θα φορολογήσετε τις επιδοτήσεις και να φέρνετε τροπολογία της τελευταίας στιγµής, µε την οποία να τις φορολογείτε. Αυτό είναι λαθροχειρία, κύριε Τσίπρα.
Λαθροχειρία είναι να υπόσχεστε αφορολόγητο 12.000 ευρώ,
όταν το παραλάβατε στις 9.500 ευρώ, να εισηγείστε αφορολόγητο 9.100 ευρώ και να έρχεστε µετά –πάλι µε νοµοθετική ρύθµιση της τελευταίας στιγµής- να το κατεβάσετε στα 8.600 ευρώ.
Αυτό, κύριε Τσίπρα, είναι λαθροχειρία. Για να είµαστε απολύτως
ξεκάθαροι και να µην µπλεκόµαστε µε τους ορισµούς.
Κύριε Τσίπρα, µου έκανε εντύπωση –είστε και µηχανικός, φαντάζοµαι ότι έχετε καλή εξοικείωση µε τα µαθηµατικά- αλλά ορισµένα από τα πράγµατα τα οποία είπατε σήµερα δεν βγάζουν
πολύ νόηµα.
Είπατε επί λέξει ότι «98% των φορολογουµένων δεν θα έχουν
καµµία επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση». Όµως ταυτόχρονα θα πάρετε και 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ από άµεσους φόρους και αναρωτιέµαι. Τι ακριβώς µαθηµατικά είναι αυτά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προφανώς έχετε ξεχάσει τη µονιµοποίηση της έκτακτης εισφοράς, την οποία και εντάσσετε πια στην κλίµακα εισοδήµατος,
για την οποία δεν έχετε πει λέξη, και ξεχνάτε βέβαια και τους έµµεσους φόρους, για τους οποίους και σήµερα δεν είπατε απολύτως τίποτα. Είναι το νέο πακέτο µέτρων, το οποίο θα φέρετε
φαντάζοµαι σύντοµα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Οι έµµεσοι
φόροι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι επιβαρύνουν πρωτίστως
τους πιο αδύναµους, αυτούς που σήµερα εσείς δήθεν υπερασπίζεστε µε τη δική σας πολιτική.
Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα που αφορούν το ασφαλιστικό σύστηµα.
Είπατε επί λέξει, κύριε Τσίπρα, ότι «αυξήσατε τα ποσοστά αναπλήρωσης µε τις ρυθµίσεις τις οποίες εισάγετε». Εδώ πέρα,
πραγµατικά, εκπλήσσοµαι, διότι διαβάζω την επιστολή που έστειλε ο κ. Τσακαλώτος στο Eurogroup, στην οποία λέει επί λέξει: «Η
µεταρρύθµιση στις συντάξεις που συζητείται αυτήν τη στιγµή,
αντιµετωπίζει µε ριζοσπαστικό τρόπο τη βιωσιµότητα του συστήµατος, προσφέροντας τους ίδιους κανόνες για όλους τους συνταξιούχους και µειώνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης».
Τι από τα δύο συµβαίνει, λοιπόν, κύριε Τσίπρα; Θα µας το ξεκαθαρίσετε παρακαλώ;
Μιας και αναφερθήκατε και στα κόκκινα δάνεια και στην προστασία την οποία παρέχετε στην πρώτη κατοικία, να θυµίσω και
πάλι τι ακριβώς γράφει ο κ. Τσακαλώτος στην επιστολή, την οποία στέλνει στους οµολόγους του.
Διαβάζω: «Οι τελευταίες περιλαµβάνουν το άνοιγµα του συνόλου της αγοράς» -προσέξτε, του συνόλου της αγοράς- «των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, NPLS, εκτός από κάποια προσωρινή
προστασία δανείων, που σχετίζονται µε την πρώτη κατοικία».
Αποφασίστε, κύριε Τσίπρα, πότε λέτε την αλήθεια, αν λέτε την
αλήθεια σε αυτή την Αίθουσα ή αν λέτε την πραγµατική αλήθεια,
όταν επικοινωνείτε µε τους Ευρωπαίους εταίρους σας.
Αναρωτιέµαι. Ασκήσατε και σήµερα δριµεία κριτική κατά των
ελευθέρων επαγγελµατιών, οι οποίοι φαίνεται µε κάποιο µαγικό
τρόπο να µην αντιλαµβάνονται όλα όσα τους λέτε. Γιατί όλοι
αυτοί οι άνθρωποι είναι στο δρόµο; Είναι όλοι µεγαλοδικηγόροι,
µεγαλοµηχανικοί;
Γιατί έχετε καταφέρει και έχετε βάλει απέναντί σας το σύνολο
των ελεύθερων επαγγελµατιών, αν πράγµατι ίσχυαν αυτά που

9550

λέτε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελµατιών,
δεν θα επιβαρυνθεί παραπάνω;Θα ήθελα παρακαλώ µια απάντηση πάνω σ’ αυτό, διότι δυστυχώς τα πραγµατικά δεδοµένα δεν
υποστηρίζουν αυτά τα οποία λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µην ανησυχείτε.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Γιατί δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη διαµαρτύρεστε, σας
παρακαλώ. Τα δύο λεπτά τα πρόσθεσα µετά την παρέλευση των
πρώτων τριών λεπτών. Δεν βλέπετε καλά. Δεν ήταν µόνο δύο
λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κάνατε και µία αναφορά στις εκπτώσεις για τους νέους
ελεύθερους επαγγελµατίες. Μα καλά αστειεύεστε φαίνεται! Μια
ταµειακή διευκόλυνση την οποία θα κληθούν να πληρώσουν µε
τόκο, έρχεστε και την πουλάτε ως µεγάλη εξυπηρέτηση; Νισάφι
πια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μιλήσατε επίσης για το πρωτογενές πλεόνασµα και για τη µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης να πετύχει ένα πρωτογενές πλεόνασµα, σε αντιδιαστολή µε το πρωτογενές πλεόνασµα που
πετύχαµε εµείς.
Να σας αποσαφηνίσω, λοιπόν, ότι το πρωτογενές πλεόνασµα
που πετύχαµε εµείς, κύριε Τσίπρα, το 2013 και 2014, το πετύχαµε
µειώνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, το πετύχαµε µειώνοντας
τους φορολογικούς συντελεστές και το πετύχαµε χορηγώντας
σηµαντικό ποσό για τη στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Εσείς πετύχατε πρωτογενές πλεόνασµα, αυξάνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, αυξάνοντας τους φόρους και περιορίζοντας
το κοινωνικό µέρισµα για την κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι,
πραγµατικά, η µεγάλη διαφορά του τρόπου µε τον οποίο εσείς
και εµείς πετύχαµε το πρωτογενές πλεόνασµα.
Αναφερθήκατε και πάλι στους δηµοσιονοµικούς στόχους και
στο γεγονός ότι εσείς µειώσατε τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασµα. Κύριε Τσίπρα, αυτό που σας διαφεύγει, είναι το γεγονός
ότι αυτά τα δύο χρόνια, το 2015 και το 2016, απωλέσαµε ως
χώρα συνολικά µε την πολιτική σας 21 δισεκατοµµύρια σε ΑΕΠ.
Όσο είµαστε σε τροχιά ανάπτυξης, τόσο πιο εύκολα επιτυγχάνεται το πρωτογενές πλεόνασµα. Απόδειξη αυτού του οποίου
λέω, είναι ότι εσείς χρειάζεστε µέτρα 12 δισεκατοµµυρίων για να
πετύχετε πρωτογενές πλεόνασµα πιο µικρό, ενώ εµείς χρειαζόµασταν λίγο παραπάνω από ένα δισεκατοµµύριο, για να πετύχουµε µεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασµα. Αυτή είναι η µεγάλη
διαφορά µας, κύριε Τσίπρα, αλλά αυτή την οικονοµική πραγµατικότητα φαίνεται να µην την αντιλαµβάνεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να µη µακρηγορήσω.
Το χρέος, µάλιστα. Είπατε ότι για πρώτη φορά µπαίνει στην
ατζέντα της ευρωπαϊκής συζήτηση το θέµα του χρέους.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Υπόσχεση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν λέτε την αλήθεια.
Διαβάζω ανακοινωθέν στις 12 Ιουλίου του 2015 της Συνόδου
Κορυφής: «Η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ υπενθυµίζει ότι τα
κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών µια αξιοσηµείωτη δέσµη µέτρων προς υποστήριξη της βιωσιµότητας τους χρέους της Ελλάδος, η οποία
εξοµάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας
και µείωσε σηµαντικά το κόστος».
Η υπόσχεση για τη µείωση του χρέους υπάρχει από το Νοέµβριο του 2012. Αυτή την υπόσχεση έρχεστε και την αγοράζετε
µε µέτρα 8 δισεκατοµµυρίων. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά,
κύριε Τσίπρα. Έρχεστε και αγοράζετε πολύ ακριβά κάτι το οποίο
δυστυχώς ήδη υπήρχε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ, για να ολοκληρώσουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρα-
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τίας): Έρχοµαι και στο τελευταίο σηµείο, αυτό το οποίο αφορά
τη βιωσιµότητα του χρέους.
Κύριε Τσίπρα, το χρέος κατέστη µη βιώσιµο από τις δικές σας
δυστυχώς αστοχίες και αυτό είναι κάτι…
(Γέλωτες και θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Καταπληκτικός!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μη βιάζεστε, κύριοι συνάδελφοι, περιµένετε να ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, θα σας καταθέσω –κύριε Πρόεδρε, ακούστε
το αυτό, γιατί είναι σηµαντικό- τι λέγατε εσείς τον Ιούνιο του
2015, το επίσηµο κείµενο της ελληνικής Κυβέρνησης. Δικό σας
κείµενο είναι αυτό, κύριε Τσίπρα.
«Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρµογή της πολιτικής και
οι αβεβαιότητες των τελευταίων µηνών» -αυτό τον Ιούνιο του
2015- «έχουν καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη σε κάθε περίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν
στην επιδείνωση της ανάλυσης βιωσιµότητας χρέους, είναι η µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης,…» –εσείς την προκαλέσατε!«…η αναθεωρηµένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου,…» –
εσείς την προκαλέσατε!- «…τα χαµηλότερα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες οικονοµικές ανάγκες του
τραπεζικού τοµέα».
Εσείς οι ίδιοι µε το κείµενο το οποίο καταθέσατε, οµολογήσατε
ότι το χρέος δεν κατέστη βιώσιµο! Εσείς οι ίδιοι κάνατε το χρέος
µη βιώσιµο!
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κύριος
Πρωθυπουργός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Μητσοτάκη, πραγµατικά, έχει αξία να συζητάµε και να ανταλλάσσουµε επιχειρήµατα αλλά νοµίζω ότι όταν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έρχεται στη Βουλή για να πείσει τον
ελληνικό λαό ότι µια διακυβέρνηση που πήγε το χρέος από το
124% το 2009 στο 180% το 2014 και για ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο λεηλατήθηκε σαράντα χρόνια δεν φταίει, αλλά
φταίει µια Κυβέρνηση λίγων µηνών διότι διαπραγµατεύθηκε,
κύριε Μητσοτάκη, ούτε ο µάγος Χουντίνι δεν θα µπορούσε να
κάνει τέτοιες ταχυδακτυλουργίες και να λέει τέτοια πράγµατα
στον ελληνικό λαό. Στερείστε αξιοπιστίας µε αυτά που λέτε. Στερείστε αξιοπιστίας.
Θέλω, πραγµατικά, να σας δώσω ουσιαστικές απαντήσεις σε
όσα είπατε, διότι νοµίζω ότι αυτά τα επιχειρήµατα δεν στέκουν
ούτε σε µια συζήτηση ενός ακροατηρίου, το οποίο δεν χρειάζεται
να έχει εικόνα από την οικονοµία ούτε από τη στατιστική.
Κύριε Μητσοτάκη, εφαρµόσατε µια πολιτική που χρέωσε στον
ελληνικό λαό το 1/4 του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το
καταστρέψατε. Το λεηλατήσατε. Τα µέτρα τα οποία πήρατε, ήταν
ύψους 63 δισεκατοµµυρίων ευρώ και τα ψηφίζατε κι εσείς, όλα
τα τελευταία χρόνια που κυβερνήσατε µαζί µε το ΠΑΣΟΚ.
Μιλάτε για τα µέτρα τα οποία εµείς παίρνουµε. Πράγµατι σε
µια δύσκολη διαπραγµάτευση φθάσαµε σε ένα οριακό σηµείο.
Είχαµε έναν συµβιβασµό και κάναµε µια συµφωνία. Είναι µια συµφωνία, όµως, που µπορεί να δώσει προοπτική εξόδου από την
κρίση.
Η συµφωνία αυτή υλοποιείται και έχουµε µπροστά µας µέτρα
ύψους 5,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την τριετία και όχι 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όπως λέτε εσείς, που προφανώς από τη
φόρα σας δεν κρύβετε την επιθυµία σας και τη χαρά σας, να προσθέσετε και τα προληπτικά µέτρα που θέλει να επιβάλλει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Προφανώς έχουµε µια πρωτοφανή
στήριξη από όλους τους Ευρωπαίους και δυστυχώς µάλλον όχι
από εσάς. Αναφέρεστε συνέχεια σε αυτό το νούµερο.
Μιλάτε για το πρωτογενές πλεόνασµα. Το πρωτογενές πλεόνασµα, κύριε Μητσοτάκη, που καταφέραµε εµείς, σε συνθήκες
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καταστροφής και διάλυσης της οικονοµίας, ήταν 1% πάνω από
τον στόχο. Εσείς αφήσατε το 2014 µε έλλειµµα. Είχατε την υποχρέωση να φθάσετε το 1,5% και ήταν 0,3%.
Αυτό σηµαίνει ότι θα είχε η χώρα την υποχρέωση όχι µόνο να
τηρήσει τις δεσµεύσεις για πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% και
4,5%, που είναι 20 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα, αλλά σύµφωνα µε όλα όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και αφορούσαν την τότε διαπραγµάτευση και τις θέσεις των δανειστών
–που σίγουρα δεν θα ήταν πιο επιεικείς, αν συνεχίζατε- µίλαγαν
για αδιευκρίνιστα µέτρα 5,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 20152016, συν τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ του ελλείµµατος από το
πλεόνασµα που δεν καταφέρατε.
Όµως, επειδή δεν έχει πραγµατικά νόηµα να πυροβολούµε
τους πολίτες µε νούµερα, πρέπει να γυρίσουµε, επιτέλους, σελίδα και να δούµε κατάµατα την πραγµατικότητα.
Η χώρα έχει µια δυνατότητα να βγει από την κρίση. Η δυνατότητα να βγει η χώρα από την κρίση, είναι να φύγει από αυτό τον
φαύλο δηµοσιονοµικό κύκλο, να ξεκινήσει να παράγει, να σταµατήσουµε να θεωρούµε ως σηµαντικότερο Υπουργείο το
Υπουργείο Οικονοµικών αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονοµίας και αυτό προϋποθέτει µια λύση και µια απόφαση θετική
για το ζήτηµα του χρέους.
Κύριε Μητσοτάκη, µην αυτοδιαψεύδεστε. Είπα πριν ότι είναι η
πρώτη φορά που µετά από πολύ καιρό µπαίνει στην ηµερήσια
διάταξη, στην ατζέντα, η συζήτηση του χρέους και εσείς ήρθατε
να µου πείτε «όχι, πήραµε τον Νοέµβριο του 2012 µια υπόσχεση».
Ερώτηµα πρώτο. Αφού, λοιπόν, την πήρατε αυτήν την υπόσχεση, γιατί δεν τα καταφέρατε και δεν το υλοποιήσατε; Γιατί
µείναµε στην υπόσχεση, της υπόσχεσης, ω υπόσχεση και δεν
µπήκε επιτέλους επί τάπητος το θέµα να ανοίξει η συζήτηση;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ερώτηµα δεύτερο. Αφού, λοιπόν, είχατε αυτήν την υπόσχεση
και την οποία «θα» αξιοποιούσατε, όπως «θα» ερχόταν και η ανάπτυξη, όπως «θα» φέρνατε και πλεονάσµατα, τα οποία δεν τα φέρατε, γιατί έβγαινε ο κ. Σαµαράς τότε και έλεγε διαρκώς ότι το
χρέος είναι βιώσιµο; Άρα ακύρωνε την υπόσχεση που είχατε
λάβει. Γι’ αυτό, λοιπόν, η υπόσχεση δεν έγινε ποτέ πράξη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κύριε Μητσοτάκη, µε την οµιλία µου σας έδωσα µια ευκαιρία,
να µιλήσετε επί της ουσίας για το κρίσιµο θέµα, να µην ταυτιστείτε µε ακραίες απόψεις και θέσεις στην Ευρώπη, που λένε
ποτέ των ποτών να µη συζητηθεί το κρίσιµο αυτό θέµα και να
στηρίξετε µια εθνική προσπάθεια. Σας κάλεσα κιόλας, αν θέλετε,
επειδή είναι κρίσιµα και λεπτά αυτά τα ζητήµατα, να κουβεντιάσουµε και από κοινού.
Όµως εσείς επιµένετε σε µια µίζερη αντιπολίτευση, σε µια αντιπολιτευτική ρητορική της διαµαρτυρίας. Δεν αξίζει για την παράταξή σας, να τη µετατρέψετε σε κόµµα διαµαρτυρίας, κύριε
Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κλείνω λέγοντας το εξής: Όλο αυτό το διάστηµα γίνεται µια
πρωτοφανής προσπάθεια να δηµιουργήσετε την αίσθηση ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εγώ προσωπικά, οι Υπουργοί δεν λέµε την αλήθεια. Γιατί; Προφανώς διότι συγκρίνετε την
προεκλογική περίοδο του ’15, όταν ζητήσαµε εντολή για σκληρή
διαπραγµάτευση. Μπορείτε να µας κατηγορήσετε για αυταπάτες, όχι ότι δεν τιµήσαµε την εντολή και είπαµε ψέµατα, κύριε
Μητσοτάκη και µας κατηγορείτε συγκρίνοντας τον Γενάρη του
2015 µε το 2016.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Μητσοτάκη, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ακούστε λίγο.
Δεν είναι κακό να ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Φέρνετε
διαρκώς ξανά και ξανά αυτές τις συγκρίσεις. Ξεχνάτε, όµως, ότι
ο ελληνικός λαός έκρινε και τη συµφωνία και την προσπάθειά
µας και την εντιµότητά µας. Πήγαµε στις εκλογές έχοντας στο
τραπέζι τον Σεπτέµβρη αυτή τη συµφωνία. Αφού δεν µπορείτε
να παραλείψετε αυτό το γεγονός, κάνετε διαρκώς µια δηµιουργική λογιστική µε παραπειστικά νούµερα.
Τώρα αυτό κάνετε. Ήρθατε και µου είπατε εδώ ότι λέω άλλα
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εγώ στη Βουλή και άλλα ο Υπουργός των Οικονοµικών στην επιστολή του στο Eurogroup, επειδή εγώ µίλησα για την αύξηση του
ποσοστού αναπλήρωσης, µιλώντας για την εθνική σύνταξη και ο
κ. Τσακαλώτος µίλησε για τη µείωση στο ποσοστό που αφορά
την ανταποδοτική. Αν αθροίσετε το ποσοστό αναπλήρωσης στην
εθνική σύνταξη, είναι 38,4% και 46%, πάει στο 84% αθροιστικά.
Το 84% ως ποσοστό αναπλήρωσης είναι ένα από τα µεγαλύτερα
που ισχύουν σήµερα σε όλη την Ευρώπη, κύριε Μητσοτάκη.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Απ’ τα µεγαλύτερα που ισχύουν σήµερα σε όλη την Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξέρω ότι
αυτό σας ενοχλεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διπλοµετράτε την εθνική σύνταξη! Έλεος!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξέρω ότι
αυτό σας ενοχλεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διπλοµετράτε! Ωραία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κλείνω, λοιπόν, λέγοντάς σας το εξής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν καταλαβαίνετε καν αυτά που σας γράφουν!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία. Μην εξεγείρεστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κλείνω, λέγοντάς σας το εξής. Αν υπάρχει έστω ένας σε αυτήν την Αίθουσα, που µπορεί τεκµηριωµένα να αποδείξει ότι µπορούσε να
φέρει καλύτερη ασφαλιστική µεταρρύθµιση και καλύτερη κυρίως
για τα αδύναµα λαϊκά στρώµατα, για τους συνταξιούχους, για
τους χαµηλόµισθους, γι’ αυτούς που έχουν χαµηλά εισοδήµατα,
από αυτήν που φέραµε σήµερα εµείς, να έρθει και να το αποδείξει. Εδώ είµαστε, να µιλάµε µέχρι αύριο για αριθµούς.
Όταν είσαι υποχρεωµένος να ξαναβάλεις στις ράγες της βιωσιµότητας το ασφαλιστικό σύστηµα, πρέπει να επιλέξεις πού θα
µοιράσεις τα βάρη. Εµείς, λοιπόν, επιλέξαµε να µη µοιράσουµε
τα βάρη σε αυτούς οι οποίοι τα τελευταία έξι χρόνια έχουν υποστεί δώδεκα συνεχείς οριζόντιες µειώσεις στις συντάξεις τους.
Επιλέξαµε, λοιπόν, να κάνουµε κάτι που, όταν σας ζήτησα συναίνεση, κύριε Μητσοτάκη, στο Συµβούλιο των πολιτικών Αρχηγών –δεν ήσασταν εσείς ήταν ο κ. Πλακιωτάκης-, πολλοί µου
είπαν τότε ότι στην πραγµατικότητα αυτό που θέλω, είναι να τετραγωνίσουµε τον κύκλο.
Όµως, σήµερα, φέρνουµε µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
χωρίς να τετραγωνίσουµε τον κύκλο, που δεν έχει ούτε 1 ευρώ
µείωση στις κύριες συντάξεις και που δεν έχει µείωση ούτε 1
ευρώ στη συντριπτική πλειονότητα των επικουρικών συντάξεων.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κλείνω, λέγοντάς σας το εξής. Το πρωτογενές πλεόνασµα που φέραµε
εµείς, κύριε Μητσοτάκη, το 1% πάνω από τον στόχο –διότι µιλάνε
κάποιοι εδώ και λένε «το ΕΚΑΣ, τι γίνεται µε το ΕΚΑΣ».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι 10% έως 30% το ΕΚΑΣ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μη βιάζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε τη διαδραστική λειτουργία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το πρωτογενές πλεόνασµα δηλαδή το 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ –γιατί
αυτό σηµαίνει 1% πάνω από τον στόχο- δεν είναι µόνο κάποιοι
αριθµοί. Βεβαίως είναι αριθµοί αλλά αυτοί οι αριθµοί δείχνουν
ότι έχουµε τη δυνατότητα αυτό το 1,7, όχι να το δώσουµε όπως
εσείς, που δώσατε τότε 300 εκατοµµύρια για να εξυπηρετήσετε
τις πελατειακές σας σκοπιµότητες σε µια συγκεκριµένη µερίδα
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πολιτών, αλλά προκειµένου το ΕΚΑΣ που σταδιακά θα σβήσει
µέχρι το 2018, να αντικατασταθεί µέσα από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και µέσα από την κοινωνική πολιτική, που θα συνεχιστεί µέσα από την ανθρωπιστική κρίση. Εκεί θα πάνε τα
χρήµατα του πλεονάσµατος, που εµείς καταφέραµε και όχι για
να κάνουµε πελατειακή στρατηγική.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Ευχαριστούµε.
Για την οικονοµία της συζήτησης να σας πω τρία πράγµατα,
συνάδελφοι.
Μιλήσανε εκατόν δύο συνάδελφοι το διήµερο αυτό και δεκαπέντε Υπουργοί, Αναπληρωτές, ο Αντιπρόεδρος κ.λπ.. Τώρα θα
πρότεινα το εξής: Είναι να µιλήσει ο κ. Μιχαλολιάκος. Θα παρακαλούσα να ενσωµατώσει και τον χρόνο –δηλαδή, να µιλήσει παραπάνω- του κ. Παναγιώταρου, να µιλήσει ο κ. Παππάς για έξι
λεπτά και θα κλείσει ο κ. Κατρούγκαλος, για οκτώ µε δέκα λεπτά.
Ευχαριστούµε πολύ.
Ένα λεπτό, κύριε Μιχαλολιάκο, µέχρι να αποχωρήσουν όσοι
είναι να αποχωρήσουν και µετά έχετε τον λόγο.
Παρακαλώ πολύ, συντοµεύετε. Όσοι είναι να εξέλθουν και
όσοι είναι, να µείνουν εντός της Αιθούσης.
Λοιπόν, τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή, για είκοσι λεπτά, καθώς παίρνει και τον χρόνο του
κ. Παναγιώταρου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Ίσως δεν τον χρειαστώ. Μάλλον
δεν θα χρειαζόµουν ούτε καν ένα λεπτό, αλλά επειδή µας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, γι’ αυτό αισθάνοµαι υποχρεωµένος
να µιλήσω και µόνο.
Θέλω κατ’ αρχάς να σας πω ότι παρακολούθησα τις οµιλίες
προηγουµένως του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, και του κ.
Μητσοτάκη και άκουσα φωνασκίες αλλά δεν είδα να υπάρχει
καµµία µέριµνα εφαρµογής του Κώδικα Δεοντολογίας περί Βουλευτών.
Θα ήταν πιο τίµιο, λοιπόν, να αποκαλέσετε αυτόν τον Κώδικα
Δεοντολογίας, «Κώδικα Δεοντολογίας αποκλειστικά και µόνο για
τη Χρυσή Αυγή», για τη Χρυσή Αυγή που στις 6 Μαΐου -πριν από
δύο µέρες είχαµε 6 Μάϊου- του 2012 τα κανάλια των «νταβατζήδων» -που ακόµα δεν έχετε κατορθώσει να τα θέσετε υπό
έλεγχο- είχαν απλώσει ένα πέπλο θλίψεως, γιατί η Χρυσή Αυγή
ήταν στη Βουλή.
Αγωνίζεστε τέσσερα ολόκληρα χρόνια όλα τα κόµµατα, όλα
τα κανάλια, όλες οι φυλλάδες να σταµατήσετε τη Χρυσή Αυγή.
Όµως η Χρυσή Αυγή είναι εδώ είτε το θέλετε είτε όχι, γιατί το
θέλει ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσω και στη δαιµονοποίηση µε όσο
πιο κοµψό τρόπο δύναµαι, σχετικά µε τον εθνικισµό και τη Χρυσή
Αυγή. Όλοι προέρχεστε από ένα κόµµα. Ένα είναι το κόµµα, το
οποίο ο Γεώργιος Παπανδρέου, τον οποίον τιµάτε στη Βουλή,
είχε αποκαλέσει «κόµµα του εγκλήµατος και της προδοσίας».
Έχετε και µια αίθουσα στην οποία ξεναγείτε τους µαθητές, την
αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Κάνετε τον κόπο να τους
δίνετε, να τους µοιράζετε και τον νόµο τον ιδιώνυµο, που είχε
κάνει για τους κοµµουνιστές ο Βενιζέλος. Όµως αυτά δεν θέλετε
να ακούγονται.
Επίσης κάποτε το κόµµα δεν ήταν ένα, έγινε δύο. Κυρίως προέρχονται οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ από το λεγόµενο ΚΚΕ Εσωτερικού, όπου είχε την έδρα του το 1968 σε µια πολύ δηµοκρατική
χώρα, στη Ρουµανία του Τσαουσέσκου, όπου πεθαίναν παιδιά
στις θερµοκοιτίδες γιατί έκλειναν το ηλεκτρικό ρεύµα! Φυσικά
όλα αυτά µπορείτε να τα παραλείπετε και να παριστάνετε τους
υπερδηµοκράτες.
Κατορθώσατε να εισέλθουν στην Αίθουσα της Βουλής, για την
αποκατάσταση της τάξεως, άντρες των Σωµάτων Ασφαλείας.
Προσέξτε, όπως το πάτε, µήπως µπούνε και άνδρες των Ενόπλων Δυνάµεων. Γιατί εκεί οδηγεί η αλόγιστη και ασυνεπής πολιτική σας. Σπέρνετε θύελλες και ίσως θερίσετε καταιγίδες.
Κατ’ ουσίαν µε το σηµερινό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο δεν κάνετε τίποτα άλλο, παρά να επαναλαµβάνετε τη δέσµευση της
προηγούµενης κυβερνήσεως προς τους δανειστές, προς την
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τρόικα, εν’ όψει της συναντήσεως της αυριανής, της Δευτέρας.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του µέχρι πρότινος
συντρόφου σας και Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Μητρόπουλου
από το ΕΝΥΠΕΚΚ, αυτός ο αυτόµατος δηµοσιονοµικός κόφτης
έχει ήδη ψηφιστεί, δηλαδή ο νόµος για τον οποίο σήµερα συζητάµε, έχει ήδη ψηφιστεί. Συγκεκριµένα είναι ο ν. 4270/2014, ο
οποίος µάλιστα προέβλεπε την εφαρµογή του αυτόν ακριβώς τον
µήνα, τον µήνα Μάιο του 2016.
Γιατί, λοιπόν, επαναφέρετε το ίδιο θέµα; Για έναν πολύ απλό
λόγο. Για τον λόγο ότι οι δανειστές θέλουν να λάβουν και από
εσάς τη διαβεβαίωση ότι θα τηρήσετε αυτά που συµφωνήθηκαν
µε την τρόικα. Είστε γνήσια συνέχεια, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το
µνηµόνιο.
Επίσης είπε προηγουµένως ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν
περικόπτονται οι συντάξεις. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και µε την υπ’ αριθµόν
141/16/2016 έκθεσή του, εκτοξεύει τις πραγµατικές περικοπές
των συντάξεων για την τριετία 2016-2019 στο ποσό των 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ στη συµφωνία- όπως ονοµάσατε το
τρίτο µνηµόνιο ,το ονοµάσατε συµφωνία για λόγους καλλιέπειας
προφανώς- είχαν προβλεφθεί 1,8 δισεκατοµµύρια περικοπές για
το ασφαλιστικό σύστηµα. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται για διαπραγµάτευση αλλά για τέταρτο µνηµόνιο κατ’ ουσίαν και όπως
σε όλα τα µνηµόνια, έτσι και σ’ αυτό, η Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει
«ΟΧΙ» και θα αντισταθεί εν ονόµατι του ελληνικού έθνους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόµενος προηγουµένως στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, είπε «να φύγετε αµέσως για τα
αχρείαστα µέτρα». Ουδεµία αντίρρηση. Όµως σε ό,τι αφορά το
«αχρείαστα µέτρα», νοµίζω ότι η όλη πολιτική του κόµµατός του,
δεν τα θεωρεί αχρείαστα. Αντιθέτως τα έχει ψηφίσει και τα υποστηρίζει.
Επιπλέον δεν ξεχνάµε τον Αύγουστο του 2015 σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα, όταν η Νέα Δηµοκρατία ψήφιζε το µνηµόνιό σας µε
θέρµη και µε τη φράση «φέρτε τη συµφωνία προκειµένου να µη
βγούµε από το ευρώ», όπως ισχυριζόντουσαν, «και δικός σας λογαριασµός τα µέτρα».
Ακόµα ο κ. Τσίπρας απευθυνόµενος στον κ. Μητσοτάκη, είπε:
«Τι θέλετε; Περικοπές δαπανών; Απολύσεις;». Επιτέλους, στο πελατειακό κράτος δεν είναι αθώα η Αριστερά. Συγκυβερνά κατ’
ουσίαν από το 1974. Μέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µέσω των γνωριµιών και µέσω της διεισδύσεως, της
εισδοχής, αν θέλετε, του εισοδισµού, για να χρησιµοποιήσω τη
γλώσσα των τροτσκιστών στο ΠΑΣΟΚ, πάρα πολλοί είχαν διοριστεί και από το χώρο της Αριστεράς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και από αυτούς που είναι επάνω,
οι µισοί!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Δεν διαφωνώ, αγαπητέ.
Είναι γεγονός, όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου, ότι γίνεστε όλο
και περισσότερο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι γεγονός. Η διεύρυνση αυτή
δεν αφορά µόνο την πολιτική σας, αφού πλέον έχετε εναγκαλιστεί θερµά τη σοσιαλδηµοκρατία µε πατριάρχη αυτής της αγκάλης τον κ. Σούλτς, όπου λαβαίνετε µέρος και στις συνόδους των
κοµµάτων της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Περικοπές δαπανών, λοιπόν. Να απολύσουµε δηµόσιους
υπαλλήλους; Να έχετε το θάρρος, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
να πείτε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Το 1994 έγινε ένας
νόµος, το ΑΣΕΠ, ο νόµος Πεπονή. Από το 1994 µέχρι το 2016
έχουν περάσει είκοσι δύο χρόνια και έχουν διοριστεί παράνοµα
εκατοντάδες χιλιάδες κοµµατικοί εγκάθετοι του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας αλλά και από την Αριστερά, όπως σας είπα.
Έβρισκαν τον τρόπο, είχαν το µέσον, έβρισκαν ανοιχτές πόρτες
και προς τη Νέα Δηµοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ και διορίζοντο.
Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σηµαντικό, προκειµένου να θεραπευθεί το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας.
Έντονη είναι η διαµάχη µεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ.
Τσίπρα περί χρέους και για την ελάφρυνση, εάν ο κ. Μητσοτάκης
δεν θέλει την ελάφρυνση την οποία θέλει ο κ. Τσίπρας. Στην
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ουσία την ελάφρυνση δεν την θέλει κανένας, δεν την θέλουν οι
Ευρωπαίοι. Ελάφρυνση, µόνο ένα πράγµα µπορεί να είναι δυνατό να σηµαίνει: Είναι το κούρεµα του χρέους, το οποίο και
εµείς δε δεχόµεθα. Δεχόµεθα διαγραφή του χρέους, προσφυγή
στα διεθνή δικαστήρια, είναι πάγια θέση αυτή της Χρυσής Αυγής.
Αλλά η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ και κορυφαίοι παράγοντες της
ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν σαφέστατοι. Δεν µιλούν για κούρεµα,
µιλάνε για επιµήκυνση.
Για να καταλάβετε τι είναι η επιµήκυνση, ένα ιστορικό παράδειγµα: Τα χρέη του αγώνα, τα χρέη που πήραµε το 1821, τα ξεχρεώσαµε το 1970. Κατ’ αναλογίαν δηλαδή, κι εσείς µπορεί να
θεωρείτε οικονοµική επιτυχία να επιτύχετε να επιµηκυνθεί το
χρέος του ελληνικού λαού και να πληρώνει για εκατό και εκατόν
πενήντα ολόκληρα χρόνια ακόµη.
«Το κράτος δεν είναι δηµιούργηµα µας» είπε ο κ. Τσίπρας. Όχι,
είναι και δικό σας δηµιούργηµα και το ότι είναι δικό σας δηµιούργηµα -ήταν πολύ επίκαιρη η παρέµβαση του κ. Κεγκέρογλουαποδεικνύεται από το γεγονός ότι φθάσατε µέχρι του σηµείου
να καταθέσετε ειδική τροπολογία, προκειµένου να παραµείνει
στο διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ ένας συνδικαλιστής, γνωστός
για τους αγώνες του στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σήµερα βρίσκεται
στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε κληρονοµήσει και στελέχη αλλά και την
εκλογική πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάτε πώς θα τακτοποιήσετε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μην παριστάνετε τους επαναστάτες, που δήθεν ήρθατε να πλήξετε τον παλαιοκοµµατισµό.
Συνέχεια του γνήσια είστε.
Σε ό,τι αφορά τον εθνικισµό και τη δαιµονοποιησή του, επειδή
µου αρέσει να µιλάω µε στίχους, κυρίως µε αυτούς που έχετε
εξαφανίσει από τα σχολικά βιβλία, θα σας θυµίσω τον Κωστή Παλαµά τους «Λύκους». «Βοσκοί στην µάντρα. Οι λύκοι! Οι λύκοι!
Καλαµαράδες και δηµοκόποι και µπολσεβίκοι. Για λόγους άδειους και για του ολέθρου τα έργα βαλτοί». Εάν ζούσε σήµερα ο
Παλαµάς, θα τον λέγατε φασίστα, θα τον λέγατε χρυσαυγίτη,
γιατί είχε το θάρρος να πει τα πράγµατα αυτά και να µιλήσει ευθέως.
Ας πούµε όµως δυο λόγια για το πώς φτάσαµε ως εδώ. Γιατί
είναι δεδοµένο ότι αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο
είναι απόλυτα σύµφωνο µε την όλη φιλοσοφία του µνηµονίου,
αποτελεί και το τέλος του κοινωνικού κράτους. Κοινωνικό κράτος! Εάν σας πω ποιος έκανε το οκτάωρο θα µου πείτε: «Μα
αυτός ήταν φασίστας, ήταν δικτάτορας». Ε, ναι, το έκανε ο Ιωάννης Μεταξάς. Αυτός έκανε το οκτάωρο, αυτός έκανε τις άδειες,
αυτός έκανε την Κυριακή αργία. Τι να κάνουµε; Αυτός τις έκανε.
Το κοινωνικό κράτος, λοιπόν, το οποίο έχει αποστολή να βοηθάει τους ανήµπορους, το τελειώνετε µε την εξής λογική: Όσα
δίνεις, τόσα παίρνεις. Πώς είναι δυνατόν, όµως, να δίνουν τα ταµεία, όταν τα λεηλάτησε το πελατειακό κράτος αυτών των σαράντα ολόκληρων ετών και τα άδειασε αυτά τα ταµεία;
Θα σας πω ένα παράδειγµα. Τα αποθεµατικά όλων των ασφαλιστικών ταµείων πηγαίναν στην Τράπεζα της Ελλάδος µε 0%
επιτόκιο, την ίδια στιγµή που οι τράπεζες έπαιρναν για καταναλωτικά δάνεια και για το περίφηµο πλαστικό χρήµα επιτόκια 30%,
µε αποτέλεσµα να είναι οι τράπεζες µε τα µεγαλύτερα κέρδη σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Να µιλήσουµε για το Χρηµατιστήριο; Χάθηκαν 143 δισεκατοµµύρια ευρώ στο Χρηµατιστήριο του κ. Σηµίτη, εκλεκτοί συνεργάτες του οποίου βρίσκονται πολύ κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Να τους
χαίρεστε. Αλλά και στη Νέα Δηµοκρατία κάποιοι πλησιάζουν.
Φαίνεται είναι πολύ ισχυρό κλαµπ.
Γενικά υπάρχουν ισχυρά κλάµπ στην Ελλάδα. Ο σηµερινός
Πρωθυπουργός, επί παραδείγµατι, ο κ. Τσίπρας, προέρχεται από
την Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Ο προηγούµενος ήταν του
αµερικανικού κολεγίου. Ο επόµενος, εάν έλθει πρώτη η Νέα Δηµοκρατία και σχηµατίσει Κυβέρνηση, θα είναι από το αµερικανικό
κολέγιο. Τελικά φαίνεται ότι Πρωθυπουργοί σε αυτήν τη χώρα,
βγαίνουν από το αµερικανικό κολέγιο και από την ΚΝΕ από πουθενά αλλού.
Είχαµε, επίσης, το Χρηµατιστήριο, για το οποίο, βεβαίως, δεν
φέρει ευθύνη µόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι παρών στη Βουλή ο σύµβουλος και στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, που αρθρογραφούσε και

9553

έλεγε ότι θα φτάσει το Χρηµατιστήριο τις επτά χιλιάδες µονάδες.
Σήµερα είναι κάπου στις πεντακόσιες τόσες. Είχε φτάσει και τις
τετρακόσιες πενήντα. Όλοι µαζί τα φάγανε στο Χρηµατιστήριο,
λοιπόν, και για αυτόν τον λόγο ποτέ δεν ετέθη θέµα για το Χρηµατιστήριο.
Να µιλήσουµε για το 2004, που είχε γίνει η Ελλάδα ένα ολόκληρο εργοτάξιο; Να µιλήσουµε για τα µαύρα µεροκάµατα τότε,
σε όλα αυτά τα έργα και αλλοδαπών αλλά και Ελλήνων και τα
υπερκέρδη; Κάθε Βουλευτής εκείνης της περιόδου είχε διορίσει
µέχρι και τον τελευταίο του ανιψιό στον Οργανισµό «ΑΘΗΝΑ
2004» µε µισθούς 3.000-4.000 ευρώ. Γιατί να απορούµε, λοιπόν,
πώς χρεοκοπήσαµε;
Το τελικό καρφί στο φέρετρο της χρεοκοπίας ήταν το PSI, που
δεν έκανε τον κόπο η προηγούµενη κυβέρνηση, να εξαιρέσει τα
ασφαλιστικά ταµεία -ήταν ένα ποσό 27-28 δισεκατοµµύρια ευρώ
περίπου από το κούρεµα και να πει ότι αυτά είναι χρήµατα των
εργαζοµένων και δεν πρέπει να τα αγγίζετε.
Όπως δεν εξαίρεσε, βέβαια, και τους µικροµολογιούχους,
τους οποίους τσάκισε κυριολεκτικά, ανθρώπους που είχαν βάλει
τις οικονοµίες µιας ζωής σε ό,τι πιο υγιές, σε ένα εθνικό, σε ένα
κρατικό οµόλογο.
Ήρθε ένα ανάλγητο κράτος, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωµα στον κερδοσκόπο από το City του Λονδίνου ή την Wall
Street, να µη γίνει κούρεµα στο οµόλογό του, αλλά δεν αναγνωρίζει το δικαίωµα αυτό στους Έλληνες µικροµολογιούχους, οι
οποίοι ήδη έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είναι
βέβαιο ότι θα δικαιωθούν.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι δεδοµένο
ότι έχω πάµπολλα στοιχεία εδώ να σας αναφέρω και για την
εξόντωση, την κυριολεκτική, που γίνεται στους ελεύθερους
επαγγελµατίες, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν κλείσει
διακόσιες πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις στα χρόνια του µνηµονίου. Τι άλλο θέλετε για να καταλάβετε ότι το µνηµόνιο είναι θάνατος για την Ελλάδα; Είναι η ταφόπλακα της
εθνικής µας οικονοµίας.
Από την άλλη πλευρά εσείς του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλετε. Νοµίζετε ότι είστε ακόµα αντιπολίτευση; Μήπως δεν έχετε καταλάβει
ότι εδώ και δεκαέξι µήνες είστε Κυβέρνηση;
Καταγγέλλατε τη Νέα Δηµοκρατία, γιατί έκανε τον νόµο µε τον
οποίον απήλασε από τις ποινικές τους ευθύνες τους τραπεζικούς
εκείνους για τα κοµµατικά δάνεια. Γιατί δεν έχετε αλλάξει τον
νόµο δεκαέξι ολόκληρους µήνες;
Γιατί δεν αλλάξατε τίποτε ούτε µία λέξη από το λεγόµενο µνηµόνιο, το οποίο θα το καταργούσατε, θα το σκίζατε, θα το κάνατε
κοµµάτια, θα το στέλνατε στον αγύριστο;
Όπως πάµε, λοιπόν, λύση µέσα στη δεδοµένη οικονοµική περίσταση και µε αυτά τα κοράκια του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, δεν υπάρχει. Τον Αύγουστο του 2015 είχα πει
ξεκάθαρα ότι εάν το δίληµµα είναι «ευρώ ή Ελλάδα», εµείς ξεκάθαρα λέµε «Ελλάδα» – και το επαναλαµβάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα τις Χρυσής Αυγής)
Επίσης θέλω να πω ότι στα χρόνια του µνηµονίου, βλέπουµε
όλο και λιγότερα να γίνονται τα ευρώ στα θυλάκια των Ελλήνων
και όλο και περισσότερο λιγότερη Ελλάδα µέσα στο ελληνικό
κράτος.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο το ασφαλιστικό. Γι’ αυτόν τον λόγο θα είµαστε αντίθετοι στην εθνοκτόνα
πολιτική των µνηµονίων, που συνεχίζετε ως γνήσια συνέχεια του
παλαιοκοµµατισµού και του πελατειακού κράτους των σαράντα
χρόνων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μιχαλολιάκο, είµαι
υποχρεωµένος να απαντήσω, για την ιστορική αποκατάσταση,
διότι µας ακούνε, ενδεχοµένως, χιλιάδες άνθρωποι και κυρίως
νεότεροι άνθρωποι. Αντιλαµβάνεστε και γνωρίζετε πώς ούτε από
τη θέση µου, αλλά ούτε ως διάθεση έχουµε οποιαδήποτε ιδεολογική αντιπαράθεση.
Θέλω να σας πω, όµως, ότι η ηγεσία του ΚΚΕ Εσωτερικού,
αγωνιζόµενη εναντίον του φασισµού και της χούντας -και υπάρχουν ονόµατα και βιβλία, αν δεν τα έχετε να τα δείτε- βρισκόταν
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η µισή από τις πρώτες µέρες, µε τις τρεις δίκες του «ΡΗΓΑ», στις
φυλακές και ύστερα µε τη δίκη της καθ’ αυτό ηγεσίας των Δρακόπουλου, Παρτσαλίδη, Φιλίνη, επίσης, στις φυλακές και η άλλη
στα νησιά και στην παρανοµία.
Αυτή ήταν η έδρα του ΚΚΕ Εσωτερικού και λυπάµαι πάρα πολύ
που στο όνοµα της, προφανώς, πολύ ακραίας αντιπαράθεσης
αναφερθήκατε και σε ρήσεις του Παπανδρέου κ.λπ.. Και σας λέω
ότι δεν θέλω να κάνουµε µια ιδεολογική, γενική αντιπαράθεση.
Ανιστόρητα εντελώς αναφερθήκατε πως η έδρα ήταν στη Ρουµανία του Τσαουσέσκου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Να σας απαντήσω.
Ασφαλώς και κάποιοι από το κόµµα αυτό εβρισκόντουσαν –και
τιµώ τους αγώνες τους και τις θυσίες τους- στην εξορία, αλλά η
έδρα του ΚΚΕ Εσωτερικού και η δύναµις εκείνη η οποία στήριζε
το ΚΚΕ Εσωτερικού, ήταν η Ρουµανία του Τσαουσέσκου. Αυτό
δεν µπορείτε να το αµφισβητήσετε. Είχε φιλικότατες σχέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας το αµφισβητώ ευθέως.
Κι εδώ σας παρακαλώ να σταµατήσει αυτή η κουβέντα, στο
όνοµα πολλών χιλιάδων ανθρώπων που έδωσαν τη µάχη εναντίον
του φασισµού, της δικτατορίας, της χούντας.
Αύριο έχουµε και τις επετείους για την απελευθέρωση της Ευρώπης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Σαράντα χρόνια το πουλάτε
αυτό. Φτάνει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να πουλήσουµε τι, κύριε
Μιχαλολιάκο;
Διαβάστε βιβλία, τουλάχιστον, αν δεν τα έχετε ζήσει, παρότι
τα γνωρίζετε, δεν είστε µικρός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εγώ τα έζησα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς τα ζήσατε, ναι.
Μπορεί να είναι οι ιδέες σας µε τη δικτατορία, αλλά αυτό δεν
παίζει κανέναν ρόλο. Είναι η πολιτική σας θέση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Εγώ δεν έζησα τη δικτατορία;
Είµαι γεννηµένος τον Δεκέµβρη του 1957.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν µπορείτε να λέτε γι’
αυτούς που αγωνίστηκαν ότι είχαν την έδρα τους έξω. Δεν είναι
έτσι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Μα, εκεί πήγανε. Όταν έγινε η
διάσπαση εκεί πήγανε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν πήγανε. Η διάσπαση
έγινε στη Δυτική Ευρώπη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Στην Τασκένδη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Στη Δυτική Ευρώπη. Ποια
Τασκένδη; Τα έχετε µπλέξει µε πριν από σαράντα χρόνια. Ας µην
κάνουµε αυτήν την κουβέντα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Αν έχω ελλείψεις στην ιστορία
του κοµµουνισµού, να µε συγχωρέσετε. Θα επιµορφωθώ αναλόγως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ. Τουλάχιστον µελετήστε τα καλύτερα και την αντιπαλότητά σας να την
εδράζετε πάνω σε ιστορικά στοιχεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Ο Παλαµάς, ο Παπανδρέου και
ο Βενιζέλος τα είχαν πει αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είπα ότι αυτή την αντιπαράθεση δεν θα την κάνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Ωραία. Σεβαστή η επιθυµία σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Διότι, επακολούθησε ένας
εµφύλιος και καθήκον µας εδώ είναι να µην υπάρχει ούτε κοινωνικός ούτε πολιτικός εµφύλιος στο µέλλον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Συµφωνώ απολύτως, αλλά δεν
το ακολουθείτε αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μετά από τις ρήσεις που
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είπατε, επακολούθησε ένας εµφύλιος. Δεν είναι αδιατάρακτη η
ελληνική ιστορία. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Είναι µεγάλη η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παππά, έχετε τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι µεγάλη
η συζήτηση, αλλά στην κηδεία του Παλαµά ήταν συγκεντρωµένος ο αθηναϊκός λαός και άκουγε τον Άγγελο Σικελιανό να λέει
ότι «σε αυτό το φέρετρο ακουµπάει η Ελλάδα». Και τότε ξέσπασαν τα συνθήµατα εναντίον των ναζί και των Γερµανών. Αυτή
είναι η απαράγραπτη ιστορική αλήθεια και δεν µπορούµε να την
παραχαράξουµε.
Η δηµοκρατία είναι µεγαλόκαρδη, είναι ανεκτική και πρέπει να
δείχνει πάντα τα αντανακλαστικά της, να προστατεύει την ιστορική µνήµη και να µην αφήνει τις νέες γενιές να δηλητηριάζονται
από το δηλητήριο του φασισµού.
Ξεκινάω από το εξής. Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος και ευχαριστώ και το Προεδρείο για τη δυνατότητα.
Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σύντοµα σε µία πάρα πολύ σηµαντική διαστρέβλωση που κάνει, ως συνηθίζει, η Νέα Δηµοκρατία,
που αφορά το ολοήµερο σχολείο. Η Νέα Δηµοκρατία ισχυρίστηκε ότι το καταργούµε. Κάθε άλλο. Το γενικεύουµε.
Όλα τα δηµοτικά σχολεία θα σχολούν στις 13.15’ και µετά, το
µεσηµέρι, σε όλα τα σχολεία θα υπάρχει το ολοήµερο, τα οποία
εµπλουτίζονται µε πρόγραµµα προαιρετικό, ανοιχτό, όπως συµβαίνει σήµερα εκεί που εφαρµόζονται πιλοτικά, µέχρι τις 16.00’,
για όλους τους µαθητές, οι οποίοι στη δική µας αντίληψη, κάθε
άλλο παρά πελάτες του συστήµατος είναι.
Θα ήθελα ένα λεπτό για θέµατα της αρµοδιότητάς µου. Είµαστε έτοιµοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να δροµολογήσουµε τη διαδικασία για τον διαγωνισµό, για τις τηλεοπτικές
άδειες. Η διαδικασία της διαβούλευσης µε την προκήρυξη έχει
ολοκληρωθεί και πολλές ιδέες ακούστηκαν, οι οποίες ενσωµατώνονται στην προκήρυξη. Πάρα πολύ σύντοµα, λοιπόν, η Ελλάδα θα έχει νέο τηλεοπτικό τοπίο.
Πολύ σύντοµη αναφορά, ως οφείλω, θα κάνω σε κάποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις που κάνουµε, ακριβώς λαµβάνοντας υπ’
όψιν τη διαδικασία της διαβούλευσης. Πρώτον, το τίµηµα της
κάθε άδειας δύναται να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις.
Αυτό είναι σαφές ότι θα διευκολύνει τη συµµετοχή και θα αυξήσει το τελικό τίµηµα. Και δεύτερον, η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου του 2018,
διότι βεβαίως και δεν µοριοδοτήσαµε επ’ ουδενί τους υπάρχοντες λειτουργούντες σταθµούς, αλλά λαµβάνουµε κάθε πρόνοια,
για να µην αδικούνται σε σχέση µε ενδεχόµενους νεοεισερχόµενους.
Υπάρχουν και δύο επίσης, σηµαντικές παρεµβάσεις, οι οποίες
εν τη ευρεία έννοια αφορούν και δική µου αρµοδιότητα αλλά κυρίως αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών. Για πρώτη
φορά µπαίνει γραµµωτός κώδικας ή αλλιώς bar code σε εφηµερίδες και περιοδικά. Αντιλαµβάνονται οι γνωρίζοντες τον χώρο
ότι αυτό θα δώσει πάρα πολύ σηµαντική δυνατότητα, για να µην
υπάρχουν γκρίζες ζώνες στις κυκλοφορίες. Δεύτερον, υποχρεούνται όλοι να προσκοµίζουν στοιχεία για το κόστος των προσφορών, που περιέχονται στις εφηµερίδες και νοµίζω ότι όλοι
αντιλαµβανόµαστε περί τίνος πρόκειται.
Νοµίζω ότι πρέπει να γίνει µια πάρα πολύ σηµαντική προσπάθεια να βάλουµε τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Και το λέω αυτό,
διότι για να παρακολουθήσει κάποιος την επιχειρηµατολογία της
Νέας Δηµοκρατίας, πρέπει να έχει πολύ κοντή µνήµη. Να έχει τη
λήθη, όχι την αλήθεια. Να ξεχάσει τις εκλογές του Σεπτέµβρη.
Να ξεχάσει τις δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας, όπως προέκυψαν όχι από τον προγραµµατικό τους λόγο, αλλά από τις υπογραφές της στην πέµπτη αξιολόγηση. Να ξεχάσει ότι ο αρµόδιος
τοµεάρχης της έλεγε ότι µε την παρούσα συµφωνία τελειώνουν
οι επικουρικές συντάξεις και να ξεχάσει κυρίως -και θα είµαι πολύ
σύντοµος- τις εκλογές του Σεπτέµβρη.
Γιατί πρέπει να ξεχαστούν οι εκλογές του Σεπτέµβρη; Διότι
αναδεικνύουν τη δοµική διαφορά της δικής µας παράταξης από
τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία εξελέγη µε τα «Ζάππεια» και πολι-
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τεύθηκε µε το «ουδείς αναµάρτητος» και τα µνηµόνια. Εµείς, γι’
αυτό που καταφέραµε, ζητήσαµε την έγκριση του ελληνικού
λαού. Ζητήσαµε το Γενάρη εντολή διαπραγµάτευσης και το Σεπτέµβρη ζητήσαµε από τον λαό να αποφανθεί για το αποτέλεσµα
αυτής της διαπραγµάτευσης και να επιλέξει την Κυβέρνηση, µε
την οποία θα πορευτεί.
Πρέπει να έχει κι άλλο χάρισµα όποιος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη στρατηγική και την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας. Και αυτό το χάρισµα είναι να µπορεί να εξηγήσει τη µαγεία,
διότι η Νέα Δηµοκρατία ισχυρίζεται ότι θα είχε λιγότερα µέτρα,
ενώ είχε συµφωνήσει 20 δισεκατοµµύρια περισσότερα πλεονάσµατα.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ο ελληνικός
λαός έχει συνειδητοποιήσει και από τους τόνους της αντιπαράθεσης, ότι άλλη συµφωνία θα είχε µια κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, άλλη συµφωνία έχει µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και
αυτό θα το συνειδητοποιήσουν όσοι έχουν ανεβάσει τις µηχανές
και τις δουλεύουν στο φουλ και θα καούν στο ζέσταµα, διότι δεν
υπολόγισαν όταν πατούσαν το γκάζι ότι κλείνει η αξιολόγηση, ότι
ο ελληνικός λαός θα συνειδητοποιήσει ότι µε διαπραγµάτευση
µπορείς να διεκδικείς και να κερδίζεις και ότι έχει κλείσει η περίοδος, όπου η Ελλάδα ήταν ανάδελφη και ουραγός στην Ευρώπη και απλώς εκλιπαρούσα. Η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή έχει
συµµαχίες, προκαλεί εξελίξεις και διαµορφώνει τους όρους για
τη διαµόρφωση της Ευρώπης της επόµενης µέρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τελευταίος οµιλητής….
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχει «όχι», κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εισηγείται τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ποια τροπολογία; Την εισηγήθηκε. Σας έχει δοθεί από χτες το πρωί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχουµε παρέµβαση σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είχατε. Τρεις φορές έχετε
µιλήσει. Επειδή δεν ήταν παρών ο κ. Παππάς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Άρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνει πολιτική οµιλία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καλά κάνει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: … και ανοίγει νέο γύρο συζητήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν άνοιξε τίποτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Νέος γύρος συζητήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κανένας νέος γύρος συζητήσεων. Εκ του µη όντος δεν υπάρχει γύρος συζητήσεων.
Ο κ. Κατρούγκαλος έχει τον λόγο για να κλείσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα κλείσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα κλείσουµε. Γιατί να µην
κλείσουµε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχουµε θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην την ψηφίσετε. Τι έγινε,
δηλαδή;
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα κάνω δύο
παρεµβάσεις δευτερολέπτων πριν από το κύριο σώµα της δευτερολογίας µου.
Διευκρινίζω ότι παραλήφθηκε µια λέξη, η λέξη «µεσοσταθµικά»
µετά τη λέξη «αντιστοιχεί» στην τροπολογία που καταθέσαµε και
που έχει αρίθµηση 73Α. Παρακαλώ να συµπληρωθεί.
Να µου επιτραπεί να συµπληρώσω σ’ αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Βουλής και ο προηγούµενος οµιλητής, ο Νίκος ο Παππάς, για τον Παλαµά, ο οποίος ήταν, πράγµατι, λαϊκός και εθνικός ποιητής. Ξέρετε ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης µε µολύβι έγραψε
στη φυλακή της Κέρκυρας µια λογοτεχνική κριτική µε τίτλο «Ο
αληθινός Παλαµάς». Πράγµατι, όµως, είχε γράψει ο Παλαµάς
αυτόν τον στίχο «καλαµαράδες και δηµοκόποι και µπολσεβίκοι».
Του απάντησε, όµως, ο Βάρναλης µ’ ένα λιγότερο γνωστό στίχο,
αναφερόµενος στους «λύκους» του προηγούµενου στίχου του
ίδιου ποιήµατος. Γράφει, λοιπόν, ο Βάρναλης: «Ξάφνου του σά-
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λαγου κοπή σπαράζαν τους µωρούς ποιητές οι λύκοι». Ας περάσουµε όµως τώρα σε λιγότερο ποιητικά και πιο πεζά πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ).
Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις ανακρίβειες που ακούστηκαν,
ορισµένες απ’ αυτές χωρίς πρόθεση.
Από το ΚΚΕ, για παράδειγµα, άκουσα ότι µειώνουµε το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης από το 17% στο 6,5%. Η αλήθεια είναι ότι το 17% είναι το σύνολο των δαπανών της κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων και των εισφορών. Αντίθετα, µε τον νόµο Ρέππα, µόνο το 1% προβλέπεται ως κρατική
υποχρέωση στο πλαίσιο της τριµερούς κρατικής χρηµατοδότησης. Εµείς αυτό το 1% το κάνουµε 6,5% για την εθνική σύνταξη
και µε τη συνολική εγγυητική πρόβλεψη του άρθρου 2 καλύπτουµε και τα ελλείµατα, τα οποία, όπως σας προανέφερα, είναι,
δυστυχώς, ακόµη σε γιγαντιαία επίπεδα.
Άλλες κριτικές που ασκήθηκαν στο νοµοσχέδιο δεν ήταν καλοπροαίρετες. Άκουσα πράγµατα που από µια απλή ανάγνωση
του νοµοσχεδίου προκύπτει ότι δεν είναι έτσι. Για παράδειγµα,
άκουσα ότι µειώνουµε τις αναπηρικές συντάξεις, ενώ το µόνο
που κάνουµε είναι να διατηρούµε το status quo ακριβώς όπως
είναι καταγεγραµµένο, ούτως ώστε να αλλάξουµε το νοµοθετικό
πλαίσιο µέσα στο έτος αυτό µέσω του νοµοπαρασκευαστικού
έργου επιτροπής, στην οποία θα συµµετέχει και η ΕΣΑΜΕΑ και
άλλοι εκπρόσωποι των αναπήρων.
Άκουσα µια συνέχιση της σάγκα ότι δεν καταθέσαµε αναλογιστικές µελέτες, ενώ έχω καταθέσει και την αναλογιστική προβολή και τις άλλες µελέτες ήδη στην επιτροπή.
Άκουσα, για παράδειγµα, ξανά τον θρήνο αυτό για τον θάνατο
του µικρού µπακάλικου και του µικρού καφενείου, ενώ έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι µε το άρθρο 40 παράγραφος 3 του
νοµοσχεδίου διατηρούµε µε τους ίδιους όρους που είχαν και
πριν στην ασφάλιση του ΟΓΑ τους µικροϊδιοκτήτες στα συγκεκριµένα αυτά καταστήµατα.
Θα µπορούσα να συνεχίσω. Ένα µόνο, όµως, χτυπητό τελευταίο παράδειγµα θα πω. Γίνονται συγκρίσεις τάχα µε την ελάχιστη
σύνταξη των 486 ευρώ, µε την εθνική σύνταξη που καθιερώνουµε.
Να σας πω πρώτα-πρώτα ότι η εθνική σύνταξη δεν θα ήταν 486
ευρώ, αλλά επειδή αντιστοιχεί στα δεκαπέντε ηµεροµίσθια του
ανειδίκευτου εργάτη κι αυτά τα έχετε ήδη µειώσει πολύ στο πλαίσιο της πρώτης τετραετίας, είναι 392 ευρώ. Δεύτερον, η εθνική
σύνταξη δεν παίζει τον ρόλο της ελάχιστης. Ποτέ δεν καταβάλλεται µεµονωµένα, αποτελεί το βάθρο, πάνω στην οποία χτίζεται όλη
η υπόλοιπη σύνταξη.
Γι’ αυτό είναι απολύτως ακριβές αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι, δηλαδή, όταν µιλάµε για ποσοστά αναπλήρωσης, δεν
πρέπει να αναφερόµαστε µόνο στο κοµµάτι της ανταποδοτικής
αλλά στο συνολικό άθροισµα της εθνικής µε την ανταποδοτική.
Επίσης, ακόµα και η βασική σύνταξη, που προέβλεπε ο
ν.3863 2010 δεν θα ήταν όπως ακούστηκε 360 ευρώ αλλά µέσω
του µηχανισµού αναδιαµόρφωσης-αναπροσαρµογής που προέβλεπε αυτός ο νόµος, θα ήταν ήδη 341 ευρώ, πολύ κάτω κι απ’
αυτό που προβλέπουµε, εποµένως, για τα δεκαπέντε χρόνια
ασφάλισης.
Η ουσία όµως είναι ότι επιχειρούµε µια µείζονα αλλαγή, αντίθετη µε τις γενικές τάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη, νεοφιλελεύθερης λογικής που εισάγει είτε κεφαλαιοποιητικό απευθείας
είτε νοητό κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, αλλά µε έµφαση εν πάση
περιπτώσει, σε κριτήρια οικονοµικής και όχι κοινωνικής διάστασης.
Μας ρώτησαν εάν είµαστε ικανοποιηµένοι µε τα 384 ευρώ της
εθνικής σύνταξης. Φυσικά και δεν είµαστε ικανοποιηµένοι. Αυτό
µπορούµε να δώσουµε, όµως σήµερα µε δεδοµένη τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, µε δεδοµένο ότι έχει χαθεί το του
εθνικού πλούτου και µε δεδοµένο ότι παραλάβαµε ένα διαλυµένο
ασφαλιστικό σύστηµα. Στα 384 ευρώ είναι σήµερα το όριο της
φτώχειας.
Αυτό που µπορούµε να κάνουµε αυτήν τη στιγµή είναι να µοιράσουµε µε δικαιότερο τρόπο µια µικρότερη συνταξιοδοτική
πίτα. Και προφανώς υπάρχουν ευθύνες για την φτωχοποίηση.
Δεν είναι αποτέλεσµα φυσικής καταστροφής. Μάλιστα, οι ευθύνες είναι πολλαπλές και δεν αφορούν µόνο την καταλήστευση
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των µισθωτών και των συνταξιούχων µε 37 δισεκατοµµύρια ευρώ
το διάστηµα 2000-2013 ή τη διαχρονική καταλήστευση των ταµείων µε την κακοδιαχείριση των αποθεµατικών και το τελειωτικό
χτύπηµα µε το PSI.
Οι ευθύνες του παλαιοκοµµατικού πολιτικού συστήµατος είναι
πολύ ευρύτερες και βαρύτερες, γιατί µέσω αυτού του ιδιόµορφου κρατικοδίαιτου και κλεπτοκρατικού καπιταλισµού µας έφτασαν στην κρίση του 2010 ή τουλάχιστον επιδείνωσαν σε πολύ
µεγάλο βαθµό τις συνέπειες που είχε για τη χώρα µας η διεθνής
κρίση του 2008.
Ακούσαµε βέβαια τον ισχυρισµό και από τη Νέα Δηµοκρατία
και από το ΠΑΣΟΚ ότι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το χρέος µη βιώσιµο
έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ασφαλιστικό µη βιώσιµο. Εδώ δεν
χρειάζεται να σας θυµίσω όλα τα νούµερα. Ενδεικτικά, σας λέω
ότι το 2010, όπως επανέλαβα, 6% του ΑΕΠ ήταν τα ελλείµµατα.
Μεγεθύνθηκαν κατά 50% ανάµεσα στο 2010 και το 2014 έφτασαν
στο 9%.
Δεν χρειάζεται να σας πω αυτά. Αρκεί να σας ρωτήσω το εξής,
κύριοι της Αντιπολίτευσης. Ο κ. Βρούτσης και ο κ. Λοβέρδος µας
βεβαιώνουν ότι το σύστηµα είχε γίνει βιώσιµο, λόγω της µεταρρύθµισης του 2010. Ο κ. Γιαννίτσης, που δεν τον καλέσαµε εµείς
αλλά το Ποτάµι, είπε ακριβώς τα αντίθετα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τον δεχτήκατε, όµως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ποιον πιστεύετε
από τους δύο;
Και εδώ υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα στο ύφος της σηµερινής τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν που ακούσαµε
κατά την προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση για το ασφαλιστικό.
Εκεί, θέλοντας να εµφανιστεί µεταρρυθµιστής και αυτοκριτικός, αναφέρθηκε έστω στο εξώφυλλο του βιβλίου του κ. Γιαννίτση θέλοντας να αποδεχθεί τον ισχυρισµό του καθηγητή, µε τον
οποίον ναι µεν δεν συµµερίζοµαι καθόλου την οπτική του για το
πώς πρέπει να αναµορφωθεί το σύστηµα, γιατί η δική µας µεταρρύθµιση έχει την κοινωνική διάσταση που έλειπε από τη δική του
πρόταση, είναι αναµφισβήτητη όµως η γνώση του ως προς τα
πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη.
Θέλω να σας πω ότι δεν είναι συµπωµατική αυτή η διαφοροποίηση του κυρίου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας. Ο δυισµός
τακτικής, για τον οποίο µίλησε ο Πρωθυπουργός, στην πραγµατικότητα αντανακλά σε ένα δυισµό ιδεολογικό, έναν δυισµό
ψυχής µέσα στη Νέα Δηµοκρατία.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι σαν ένας «Ιανός», το ένα πρόσωπο
του οποίο είναι καθαρά νεοφιλελεύθερο, όπως ο νέος Αρχηγός
της, το άλλο πρόσωπο είναι παλαιοκοµµατικό, αυτό που περιέγραψα προηγουµένως ότι φέρει τις ευθύνες για την κρίση.
Ακριβώς ο δισταγµός του νέου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας ποιο από τα δύο πρόσωπα να αναδείξει, αποδεικνύει αυτήν
την εσωτερική αντίφαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω όµως ότι ο νεοφιλελεύθερος χαρακτήρας της πρότασης της Νέας Δηµοκρατίας φαίνεται από αυτή τη δήλωση περί
«αδαούς πλειοψηφίας» που πράγµατι έκανε ο Προέδρός της, την
29η Μαρτίου 2016 και την οποία είχα σηµειώσει και εγώ να αναφέρω ανεξάρτητα από τη νύξη του Πρωθυπουργού σε αυτή.
Επίσης, είµαι βέβαιος ότι δεν θυµάται αυτή τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης, γιατί πρόκειται για καθαρό φροϋδικό lapsus, δηλαδή
για µια φράση που ξεφεύγει από τον συνειδητό έλεγχο αυτού
που την εκφέρει, ακριβώς γιατί τον ενοχοποιεί.
Αποκαλύπτει µία κρυµµένη σκέψη του. Και ποια είναι η κρυµµένη σκέψη του κ. Μητσοτάκη; Αυτή που µας είπε περί ταξικού
µίσους που τάχα κρύβει και η προστασία των αδυνάµων, στην
πραγµατικότητα η προστασία της πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού.
Αν ταιριάξουµε το γεγονός ότι θεωρεί ταξικό µίσος το γεγονός
ότι προστατεύουµε τα µπλοκάκια και όχι τους µεγαλοεργοδότες
τους, ότι θεωρεί ταξικό µίσος να προστατεύουµε την πλειονότητα του ελληνικού λαού, δεδοµένου ότι την θεωρεί αδαή πλειοψηφία, αντιλαµβανόµαστε την ουσία της πολιτικής σύγκρουσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάµεσα στη δική µας κοινωνική αντίληψη και την αντίληψη του
νεοφιλελευθερισµού. Εµείς είµαστε µε τους πολλούς, αυτοί µε
τους λίγους. Αυτοί µε τις ελίτ, εµείς µε τον λαό.
Απέναντι σε αυτήν την αντίληψη δεν βρισκόµαστε µόνο στην
Ελλάδα, βρισκόµαστε και στην Ευρώπη. Είµαστε αυτήν τη στιγµή
φορείς µιας διαφορετικής προοπτικής συνολικά για την Ευρώπη,
όπου έχουµε αναγκάσει και την ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία
να τοποθετηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει µιλήσει εκατό
φορές ο Υπουργός!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ξέρετε ενδεχοµένως ότι υπάρχει ήδη µία έκφραση και στην αργκό των
Βρυξελλών και στα βιβλία της πολιτικής επιστήµης, «pasokification». Τι σηµαίνει αυτή η έκφραση; Θυµόµαστε το αντίστοιχο τραγούδι των Red Hot Chili Peppers «Californication»; Καµµία σχέση!
«Pasokification»-«ΠΑΣΟΚοποίηση» είναι το τι παθαίνει ένα σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, όταν ταυτίζεται απολύτως µε τον νεοφιλελευθερισµό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ, µιλήστε επί του νοµοσχεδίου!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εξαερώνεται.
Αυτή τη στιγµή οι προοπτικές της σοσιαλδηµοκρατίας στην Ευρώπη, όπως την βλέπουµε στην Πορτογαλία, δείχνουν ότι µπορεί
να υπάρχει ένας διαφορετικός προσανατολισµός της σοσιαλδηµοκρατίας, αν θέλει να µην έχει την τύχη του ΠΑΣΟΚ.
Τελειώνοντας, αυτή τη στιγµή µε τη µεταρρύθµιση αυτή αλλάζουµε το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα, επιφέροντας µία
τοµή που επί δεκαετίες είχε ανάγκη ο τόπος. Και ταυτόχρονα, δίνουµε τη συµβολή µας στο πώς µπορεί να είναι µία χώρα κοινωνική σε µία κοινωνική Ευρώπη.
Δύο τελευταία πράγµατα, γιατί θέλω να τα καταθέσω στα Πρακτικά. Πέρα από τη γενική πολιτική µάς ενδιαφέρει και η διαχείριση της µικροπραγµατικότητας, της µικροδιαφθοράς στα
ασφαλιστικά συστήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω, λοιπόν, δύο εντολές ελέγχου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές οι δύο εντολές ελέγχου, λοιπόν, αφορούν φαινόµενα
διαφθοράς στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Είναι ακόµα
σε εξέλιξη ο οικονοµικός έλεγχος, άρα, δεν µπορώ να µιλήσω µε
βεβαιότητα για σκάνδαλα. Η µία έρευνα, όµως, αφορά µικροδιαφθορά, εφάπαξ που δίνονταν είτε κατά σειρά που δεν αντιστοιχούσε στην προτεραιότητα είτε σε δικαιούχους που δεν το
δικαιούνταν. Η άλλη έρευνα αφορά οφειλές πλοιοκτητών στο
ΝΑΤ. Το σύνολο των δύο υποθέσεων είναι αξίας δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτό σαν ένα δείγµα ότι δεν σκοπεύουµε µόνο να αλλάξουµε
την αρχιτεκτονική του συστήµατος -µόνοι εµείς στην Ευρώπη
προσπαθούµε να επιµείνουµε στον κοινωνικό και αναδιανεµητικό
χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας πράγµατι τα µεγαλύτερα ποσοστά
αναπλήρωσης- αλλά και στη µικροδιαχείριση θα προσπαθήσουµε να έχουµε ένα καθαρό σύστηµα, τέτοιο που έχει ανάγκη
και αξίζει ο συνταξιούχος.
Τέλος, θέλω να κάνω µία αναφορά επί του προσωπικού στη
µνεία του κυρίου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας ξανά στην
επαγγελµατική µου δραστηριότητα. Και πέρυσι µε κατηγόρησε
ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας για τον ίδιο λόγο, για την

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

επαγγελµατική µου δραστηριότητα ως δικηγόρου, την οποία είχα
πριν αναλάβω ενεργητική πολιτική ευθύνη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είπε ψέµατα; Δεν ήταν κατηγορία!
Είπε την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πέρυσι µε κατηγορούσε για το ακριβώς αντίθετο πράγµα, ότι δηλαδή εξυπηρετούσα µέσω της πολιτικής του Υπουργείου µου τα συµφέροντα των πελατών µου, τώρα µε κατηγορεί γιατί τάχα υποστήριζα διαφορετικές απόψεις. Και τα δύο είναι απολύτως ανακριβή.
Πάντα ήµουν µε τη µεριά των αδυνάµων και ποτέ στα γραπτά
µου δεν έχω υποπέσει σε αντιφάσεις. Αυτό που υπερασπίστηκα
τότε είναι αυτό που υπερασπίζοµαι και τώρα, κανόνες υπέρ του
κοινωνικού κράτους και όχι κανόνες τέτοιους, που η δική σας µεταρρύθµιση είχε εισαγάγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε την οµιλία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καταθέτω στα
Πρακτικά το αντίγραφο της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» που παραδέχεται ότι το συκοφαντικό για µένα δηµοσίευµά της περιείχε
ανακρίβειες και αναλήθειες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ως επισηµείωση σας λέω ότι πρέπει να έχουµε πολιτικούς
που είναι αυτοδηµιούργητοι, καταξιωµένοι στον επαγγελµατικό
χώρο, για να µην έχουµε µόνο πολιτικούς που είναι γόνοι µεγάλων πολιτικών δυναστειών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, διαµαρτύροµαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο, τι
συµβαίνει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά τη συζήτηση σε
επίπεδο πια Αρχηγών κοµµάτων, του Πρωθυπουργού, η συζήτηση είχε νόηµα στο µέτρο που ο κ. Παππάς εισηγείται τροπολογία –σωστό και έχουµε να του πούµε, αν µπορεί, να κάνει και
µία ή δύο παρεµβάσεις στην τροπολογία του- και στο µέτρο που
ο αρµόδιος Υπουργός κάνει παρεµβάσεις στο σχέδιο νόµου του.
Η πολιτική συζήτηση επί των µεγάλων θεµάτων ολοκληρώθηκε
και την ξανανοίγει και µε τρόπο ιταµό.
Κύριε Πρόεδρε, είναι ευθύνη δική σας η ισότητα των όπλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι ζητάτε, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι ευθύνη δική σας η ισότητα των
όπλων.
Στηλιτεύω την ανάρµοστη στάση, την απρεπή στάση του αρµόδιου επί των θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης Υπουργού και
σας ζητώ, αφού υπάρχει παρέµβαση διορθωτική επί της εισήγησης Παππά, να κλείσουµε µε αυτό. Όχι, όµως, να ανοίξουµε νέο
κύκλο αντιπαράθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, συµφωνώ.
Κατόπιν τούτου, κηρύσσεται η συζήτηση επί της αρχής, επί
των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής έχει υποβληθεί
αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Βρούτσης. Απών.
Ο κ. Βασίλειος Οικονόµου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης. Παρών.
Ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Μπουκώρος. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Βλάχος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς. Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Δηµήτριος Σταµάτης. Παρών.
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Στύλιος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης. Παρών.
Ο κ. Στέργιος Γιαννάκης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης. Παρών.
Ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων 4, 7, 16, 22, 39, 40, 95,
καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16 από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης. Παρών.
Η κ. Σωτηρία Βλάχου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής. Παρών.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος. Παρών.
Η κ. Ελένη Ζαρούλια. Παρούσα.
Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Καρακώστας. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Κούζηλος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης. Παρών.

9563

Ο κ. Ιωάννης Λαγός. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μίχος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Παππάς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Σαχινίδης. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Χατζησάββας. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή.
Επίσης, για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής έχει
υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
του Ποταµιού, καθώς και από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη. Παρούσα.
Ο κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Παρών.
Ο κ. Μανιάτης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Κουτσούκος Γιάννης. Παρών.
Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Η κ. Κεφαλίδου Χαρά. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Ψαριανός Γρηγόριος. Παρών.
Ο κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Βενιζέλος Ευάγγελος. Παρών.
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Ο κ. Μπαργιώτας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Αχµέτ Ιλχάν. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών
της
Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, του Ποταµιού, καθώς και του Ανεξάρτητου κ.
Λεωνίδα Γρηγοράκο.
Επίσης για την ψήφιση επί της αρχής, επί των άρθρων 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94, 96, 97, 98 και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα αναγνώσω στη
συνέχεια τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδαλής Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις κατατεθείσες
ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία, για να τελειώσουµε γρηγορότερα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
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Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των
άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94, 95, 96, 97, 98
και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου, τα άρθρα και την
τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου, τα άρθρα και
την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής, επί των άρθρων του νοµοσχεδίου και της
τροπολογίας. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Νικολάου Μίχου, κ. Κωνσταντίνου
Βλάση, κ. Φώφης Γεννηµατά, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψή-
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φου, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης,
αλλά δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 2 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 4 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 5 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 6 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 7 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 8 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 9 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 10 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 11 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 12 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 14 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ :Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Tο άρθρο 16 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Tο άρθρο 22 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Tο άρθρο 27 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Tο άρθρο 28 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Tο άρθρο 29 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Tο άρθρο 35 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 38 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 39 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 40 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 41 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 42 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 43 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 44 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
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Το άρθρο 48 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 50 αποσύρθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν αποσύρθηκε,
κύριε Κατσώτη. Εδώ εµφανίζεται ότι τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αν δεν αποσύρθηκε, ψηφίζω «ΝΑΙ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): «ΝΑΙ» ψηφίζετε;
Το άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, δεν
έχει αποσυρθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το έχει σβήσει όµως εντελώς για την
ευθύνη των µετόχων, κύριε Πρόεδρε. Το έχει σβήσει εντελώς!
Και αυτό που γράφει είναι για την ΟΚΕ. Δεν έχει καµµία σχέση η
ΟΚΕ µε τους µετόχους που έχουν ευθύνη απέναντι στις απαιτήσεις των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό, όµως, πρέπει να το δούµε από τα Πρακτικά. Τροποποιήθηκε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τότε, κύριε Πρόεδρε, να δώσω µια διευκρίνιση για τα Πρακτικά.
Επειδή στο σπλάχνο που έχω µπροστά µου στο άρθρο 50 που
αφορούσε την ευθύνη και των µετόχων για τις απαιτήσεις των
εργαζοµένων, έχει διαγραφεί και η σηµείωση που έχει δίπλα
αφορά την ΟΚΕ που δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που είχε το
άρθρο αρχικά. Γι’ αυτό λέω ότι αφού αυτό αποσύρθηκε, εµείς
δεν το ψηφίζουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι. Έχει
τροποποιηθεί το άρθρο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχει τροποποιηθεί. Όµως, ο κ. Κατσώτης επιµένει.
Εάν δεν το ψηφίζετε, κύριε Κατσώτη, δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν το ψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωράµε, λοιπόν, στην ψήφιση του άρθρου 50.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 51 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθ-
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ρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 56 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθ-
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ρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 65 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς, το άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 74 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 75 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθ-
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ρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 84 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

άρθ-

άρθ-

άρθ-

άρθ-

άρθ-

άρθ-

9580

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 92 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 94 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 95 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 96 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 97 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 98 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
ρο 99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 102 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς, το άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 112 αποσύρθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 -παλαιό 114όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 113 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 418 και ειδικό 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 418 και ειδικό 13 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 419 και ειδικό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 419 και ειδικό 14 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 420 και ειδικό 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 420 και ειδικό 15 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 422 και ειδικό 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 422 και ειδικό 17 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 423 και ειδικό 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 423 και ειδικό 18 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 398 και ειδικό 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 398 και ειδικό 2 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στα άρθρα 7, 9, 27, 29 και 35.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 402 και ειδικό 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 402 και ειδικό 3 έγινε δεκτή ως έχει κατά
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πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 407 και ειδικό 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 407 και ειδικό 6 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται σε ειδικό άρθρο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 408 και ειδικό 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 408 και ειδικό 7 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στα άρθρα 7,9 και 27 του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 411 και ειδικό 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 411 και ειδικό 8 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 102 του νοµοσχεδίου.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν
143 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος – Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 ψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 ως έχει έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου 7 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 12 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 22 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 27 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 28 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 29 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 35 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 38 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
ΠΑΡΩΝ εψήφισαν 73 Βουλευτές
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 39 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 41 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 48 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 51 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 56 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 74 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 75 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 84 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου 92 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 94 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 96 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία
Επί του άρθρου 97 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία
Επί του άρθρου 98 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία
Επί του άρθρου 113 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16 εψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεµελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας, µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, µε
όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας
περιλαµβάνει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές
παροχές και το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις
ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθµίζεται από το νόµο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωµα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαµένουν
µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για

την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονοµή των σχετικών παροχών
σε όλους όσοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
3. Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί µε ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ
ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας και εκ µεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισµα δύο τµηµάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του
παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των
αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος. Το
άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί
στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισµένος κατά τη
διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά µήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο
των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές µε την
κρατική χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
καταργούνται.
Άρθρο 3
Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
(Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συµβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο
του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του
Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολοµέλεια και το Εκτελεστικό Συµβούλιο.
2. Η Ολοµέλεια του Ε.ΣΥ.Κ.Α. έχει ως αποστολή:
α. Τη διαρκή παρακολούθηση των θεµάτων κοινωνικής ασφάλειας, τη δηµόσια ενηµέρωση και την προώθηση της σχετικής µε
το πεδίο αυτό έρευνας
β. Την ανταλλαγή εµπειριών σε διεθνές επίπεδο διατηρώντας
παράλληλα µόνιµη συνεργασία και επικοινωνία µε διεθνείς οργανισµούς και παρεµφερή όργανα άλλων χωρών
γ. Την υποβολή συστάσεων, προτάσεων και εκπόνηση µελετών
και εκθέσεων για τη λήψη νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων µέτρων που συµβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας.
3. Το Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Κ.Α., ο οποίος είναι µέλος Διδακτικού
- Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστηµίου ή οµότιµος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους µε ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από
γνώµη της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό της Βουλής Επιτροπής.
β. Τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους, ένας ανά Υπουργείο, ήτοι (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οικονοµικών, του Υγείας, του Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε τους αναπληρωτές
τους, που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
δ. Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, µε τον αναπληρωτή του
ε. Τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.) µε τον αναπληρωτή του.
στ. Τον Διοικητή του ΟΓΑ, µε τον αναπληρωτή του.
ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε τον αναπληρωτή του.
η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, µε τον αναπληρωτή του
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θ. Έναν (1) εκπρόσωπο από φορείς εποπτευόµενους από το
Υπουργείο Υγείας που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας.
ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, µε αναπληρωτή του τον Βοηθό Συνήγορο µε αρµοδιότητα την Κοινωνική Προστασία.
ια. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, µε τον αναπληρωτή του.
ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, µε τον αναπληρωτή του.
ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, µε τον αναπληρωτή του.
ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, µε τον αναπληρωτή
του.
ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται
από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(ΑΓΣΕΕ), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια
Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά
θητεία, µε τον αναπληρωτή του.
ιστ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του.
ιζ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις,
µε τον αναπληρωτή του.
ιη. Δύο (2) ειδικούς επιστήµονες επί θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιθ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα επί θεµάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
κ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου που υποδεικνύεται από κοινού από τις οργανώσεις αυτές, µε
τον αναπληρωτή του.
κα. Τον Διοικητή του Ε.Τ.ΕΑ. µε τον αναπληρωτή του.
4. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρµόδιοι φορείς των περιπτώσεων ια’ έως ιζ’ και κ' της προηγούµενης παραγράφου δεν
υποδείξουν εντός δύο µηνών από σχετική πρόσκληση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους εκπροσώπους τους, η Ολοµέλεια
του Ε.ΣΥ.Κ.Α. λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τη συµµετοχή τους.
5.α. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.ΣΥ.Κ.Α. αποτελείται από τον
Πρόεδρό του και τα µέλη των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’ της παραγράφου 3 και συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Οικονοµικών και Υγείας.
β. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί όσες αρµοδιότητες της ανατίθενται από την Ολοµέλεια και, παράλληλα, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρµογής της νοµοθεσίας κοινωνικής
προστασίας, εισηγούµενη προς τον αρµόδιο Υπουργό επί θεµάτων επιχειρησιακού σχεδιασµού, οργανωτικού και λειτουργικού
εκσυγχρονισµού των φορέων του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλειας.
6.α. Η θητεία των µελών του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι τριετής και δύναται
να παρατείνεται µετά τη λήξη της αυτοδικαίως, όχι όµως πέρα από
ένα εξάµηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο µέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της
θητείας του προκατόχου του.
β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολοµέλειας ορίζεται
ως Αντιπρόεδρος ένα από τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
των περιπτώσεων ιη’ ή ιθ’, της παραγράφου 3 µε σκοπό την αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του στην Ολοµέλεια ή την Εκτελεστική Επιτροπή.
γ. Χρέη γραµµατέα της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, µαζί
µε τον αναπληρωτή του στην απόφαση συγκρότησης.
7. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ηµερήσια
διάταξη της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εισηγείται τα θέµατα προς συζήτηση ή ορίζει εισηγητές, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία τους.
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8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονοµικών
ορίζεται η αποζηµίωση των προσώπων των περιπτώσεων ιη' και
ιθ' της παρ. 3 ανά συνεδρίαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Άρθρο 4
Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των
υπαλλήλων – λειτουργών του Δηµοσίου,
καθώς και των στρατιωτικών
1.α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και
λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται για
κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται
µε τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται
και καταβάλλονται µε βάση τις ρυθµίσεις του παρόντος.
β. Για τις προϋποθέσεις θεµελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των
ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή οι οικείες
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως
αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
2.α. Το Δηµόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και
να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και εκείνες που
θα κανονισθούν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έως 31.12.2016 κανονίζονται
από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
γ. Οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο, κατά την ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του παρόντος νόµου, συντάξεις όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα
έχουν καταστεί συνταξιούχοι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτόν, λαµβανοµένων
υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 13 περί ανωτάτου ορίου
σύνταξης.
3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν εφαρµογή:
α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α’120) και 1977/1991 (Α’185),
β. για όσους δικαιούνται πολεµική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης
Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), του π.δ. 169/2007 (Α’
210) και των άρθρων 22 και 27 του ν. 1813/1988 (Α’243 ),
γ. για τους λογοτέχνες - καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη
από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
3075/2002 (Α’ 297),
δ. για όσους λαµβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και
ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω
θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της
υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
169/2007 σε συνδυασµό και µε αυτές του π.δ. 168/2007.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται µε βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δηµοσίου και καταβάλλονται από το Δηµόσιο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για
τα πρόσωπα στα οποία µεταβιβάστηκε ή µεταβιβάζεται η σύν-
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ταξη των υπαγοµένων σε αυτές προσώπων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ορισθεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης
παροχών υπαλλήλων Δηµοσίου
1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδότη ορίζεται σε
20% επί των συντάξιµων µηνιαίων αποδοχών των προσώπων της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος του
ασφαλισµένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δηµοσίου και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου.
2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισµένου και
εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί
στον εκάστοτε προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό άγαµου
µισθωτού άνω των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της προηγούµενης περίπτωσης εφαρµόζεται και επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου.
γ. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης
ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και
σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να
διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν εφαρµογή
για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 3660/2008 (Α’ 78).
3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εφαρµογή του
ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών, τις προσαρµογές στα
πληροφοριακά συστήµατα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 6
Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές
διατάξεις του Δηµοσίου
1.α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α’
της παραγράρου 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία
τους λόγω συνταξιοδότησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις
31.12.2014, και καταβάλλονται µε τον περιορισµό των διατάξεων
του άρθρου 13.
β. Η προηγούµενη παράγραφος δεν έχει εφαρµογή για όσα
από τα προαναφερόµενα πρόσωπα δεν πληρούν, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τις προϋποθέσεις άµεσης
καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
γ. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της
παραγράρου 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονίζονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις αυτού. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός του έτους 2016,
σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόµενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του

ποσού της σύνταξης που θα ελάµβαναν µε βάση τις διατάξεις
της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως αυτές
ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήµισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη
εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ενώ για όσους θα
αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η
κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο ένα τρίτο
(1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.
δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 δεν έχουν
εφαρµογή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
ε. Οι διατάξεις του άρθρου 92 έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για την καταβολή του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) στους ήδη συνταξιούχους του Δηµοσίου,
καθώς και σε όσους θα καταστούν συνταξιούχοι από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού.
2. Συνταξιούχοι του Δηµοσίου που κατά την ηµεροµηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α. λαµβάνουν µία ή περισσότερες συντάξεις
από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α.
σύνταξη ίση µε το άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων.
Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετική
αιτία, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλει αυτές χωριστά.
3. Οι συντάξεις των προηγούµενων παραγράφων αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.
4. Ειδικά, για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, οι διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, τίθενται σε ισχύ από
1.7.2016.
Άρθρο 7
Εθνική Σύνταξη
1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους,
όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος ή ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώµατος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους
κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η µόνιµη διαµονή για τους πολίτες
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαµονής
σε αυτούς. Το ποσό της µειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω
γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα
(40) ετών διαµονής στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω
µείωση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε
βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), είτε µε
βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α’165).
3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης µειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής µειωµένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω µείωση
της εθνικής σύνταξης, προκειµένου για τους ασφαλισµένους που
λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανέρχεται
σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συµπλήρωση του
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
4. Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη
λόγω ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και
79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και µε ποσοστό
ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής.
Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγω
ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται
το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους µε ποσοστό
ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνι-
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κής σύνταξης. Οι προσαρµογές αυτές δεν έχουν εφαρµογή για
όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), είτε µε
βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α’165).
5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται µία εθνική
σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου µιας πλήρους και µιας µειωµένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούµενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση
συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο µειωµένων κύριων συντάξεων,
καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί
σε καθεµία από αυτές, εφόσον το άθροισµά τους είναι µικρότερο
ή ίσο µε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
6. Για την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού η εθνική σύνταξη
ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ µηνιαίως και
καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον
20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει µειούµενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20
ετών, εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δηµοσίου και οι στρατιωτικοί,
οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος,
ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει
µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15
του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως
αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωµατώνεται στην
παράγραφο 4, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων.
2.α. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση λαµβάνεται υπόψη ο
µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ’ όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων
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αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο
µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’
όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισµό
των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του
ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξαυνόµενες
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία και υπολογίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου
της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ.
169/2007, είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές,
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν
σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε µε βάση τις διατάξεις του ν.
2084/1992, ως συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών λαµβάνεται υπόψη
ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά
τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
β. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον
ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε
µήνα ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 6, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη ο,
σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, µέσος όρος
των µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση
µε βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από
το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της
σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δηµοσίου ή του στρατιωτικού.
4. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης
υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, µε βάση το
ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται
στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίµακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται
στην τρίτη στήλη του πίνακα.
Ειδικότερα, τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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5. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, κατά την ηµεροµηνία
ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι της
αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το
άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους. Αν οι συντάξεις
προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να
καταβάλλει αυτές χωριστά.
6. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 169/2007
(Α’ 210) και της παραγράφου 5 του άρθρου 55, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη που παραπέµπει σε αυτές δεν έχουν εφαρµογή για
τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6.
Άρθρο 9
Προσωρινή σύνταξη
1. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 57Α
του π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:«- σε περίπτωση
που λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη για την ίδια αιτία
από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης,
- σε περίπτωση που για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση χρόνων
ασφάλισης, εκτός εάν µετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης των
χρόνων ασφάλισης, ακόµα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού
γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση του σχετικού ποσού από την δικαιούµενη σύνταξη».
2. Οι διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007, όπως τροποποιηµένες µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν, έχουν εφαρµογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου
1 του άρθρου 4 που αποχωρούν από την Υπηρεσία µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτοµα µε αναπηρία, µε
χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόµιµους κηδεµόνες που
προστατεύουν άτοµα µε αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή µε
βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου
εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007 (Α’210) είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 10
Οικογενειακή παροχή προσαύξηση σύνταξης
1. Επιδόµατα τέκνων για όσους συνταξιοδοτηθούν στο εξής
µε βάση τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται, σύµφωνα
µε το άρθρο Πρώτο παρ. ΙΑ’, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν.
4093/2012 (Α’ 222) και το άρθρο 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81).
2. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις όπως
αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 11
Σύνταξη αναπηρίας
1. Μέχρι τη θέση σε ισχύ νοµοθετικής ρύθµισης µε αντικείµενο
τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισµένους, το Δηµόσιο και οι λοιποί εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, κλάδοι και τοµείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις
συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας ως προς τις προϋποθέσεις
απονοµής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδοµα απολύτου αναπηρίας, σύµφωνα µε τις, µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, καθώς και τις γενικές και καταστατικές διατάξεις των εν-

τασσόµενων φορέων. Οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή έως τις 31.12.2016.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Επιτροπή µε αντικείµενο την επανεξέταση των
υφιστάµενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων
για όλες τις συντάξεις αναπηρίας. Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ).
Άρθρο 12
Σύνταξη λόγω θανάτου
1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου, ο
οποίος έχει πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώµατος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω µέλη της οικογένειάς
του:
Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συµπληρώσει το 55ο έτος
της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή
ασφαλισµένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συµβεί προτού
συµπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε
καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν
ο δικαιούχος συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη
διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται µε τη
συµπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου µε τη συµπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν
εφαρµόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά
τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην παράγραφο 1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε
βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω.
Β. Τα νόµιµα τέκνα, τα νοµιµοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα,
τα υιοθετηθέντα και όσα εξοµοιώνονται µε αυτά, µε την προϋπόθεση ότι:
α) Είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται µέχρι του 24ου έτους,
εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ή
β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου είναι άγαµα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία,
εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συµπλήρωση
του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και µετά τη συµπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας.
Γ. Ο διαζευγµένος σύζυγος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1Α για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή
που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε µεταξύ
τους σύµβαση,
β) να είχε συµπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαµου βίου, µέχρι τη
λύση του γάµου µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
γ) το διαζύγιο να µην οφείλεται σε ισχυρό κλονισµό της έγγαµης συµβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη,
δ) το µέσο µηνιαίο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά του να µην
υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόµατος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από
τον ΟΓΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του παρόντος,
ε) να µην έχει τελεστεί άλλος γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης.
2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του
συνταξιούχου ή ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάµου, εκτός αν:
α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα που προήλθε πρόδηλα και
αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία,
β) κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε ή µε το γάµο νοµιµοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,
γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο,
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δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος
γάµου, αρκεί οι τελεσθέντες γάµοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ
ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολικά,
και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) µήνες.
3. Το δικαίωµα της κατά µεταβίβαση σύνταξης των ανωτέρω
δικαιούχων παύει να ισχύει:
α) µε το θάνατο του δικαιούχου,
β) µε την τέλεση γάµου του δικαιούχου ή σύναψη συµφώνου
συµβίωσης,
γ) µε τη συµπλήρωση των κατά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1Β οριζόµενων ορίων ηλικίας, και
δ) από τότε που, µε νεότερη κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής
επιτροπής, έπαυσε η κατά τις παραγράφους 1Α και 1Β περίπτωση β’ ανικανότητα για εργασία.
4.Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιµερίζεται ως εξής:
α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξης. Εάν
ο γάµος έλαβε χώρα µετά την απονοµή της σύνταξης γήρατος
του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του γάµου τους, είναι
µεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου,
υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, µείωση που καθορίζεται σε:
1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος.
2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
β) Για τον διαζευγµένο, εφόσον ο γάµος είχε διαρκέσει δέκα
(10) έτη έως τη λύση του µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, το
ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιµερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγµένο. Για κάθε έτος
εγγάµου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και µέχρι το τριακοστό
πέµπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάµου, το ποσοστό σύνταξης
που δικαιούται ο χήρος µειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγµένο. Προκειµένου περί έγγαµου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως
τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται
ο χήρος επιµερίζεται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγµένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγµένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγµένου, κατά τα ως άνω, της
σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγµένων το αναλογούν για τον
διαζευγµένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και
επικουρικής επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών.
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για
παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό
διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και
από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούµενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
Β. Το συνολικό ποσό της κατά µεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισµα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το
ποσοστό των τέκνων.
Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται
στον επιζώντα σύζυγο µειωµένη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, το ποσό της σύνταξης που
περικόπτεται επιµερίζεται στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω
θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν
καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο.
5.α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη
για µία τριετία από την πρώτη του εποµένου του θανάτου µήνα.
β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης.
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γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ηµεροµηνία θανάτου, είναι
ανάπηρος σωµατικά ή πνευµατικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαµβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η
αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
6. Εφόσον, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών από
την πρώτη καταβολή της κατά µεταβίβαση σύνταξης, ο άνεργος
επιζών ή διαζευγµένος σύζυγος προσληφθεί ως µισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούµενος, οι ασφαλιστικές του εισφορές καταβάλλονται από
το Δηµόσιο για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
7. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά από τα οριζόµενα
στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόµενες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 14.
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 13
Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης
1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατοµικής
µηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το µέρος
που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρµογή
του ανώτατου αυτού ορίου, λαµβάνονται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό συνυπολογιζόµενης της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως
ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει.
2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισµα του καθαρού ποσού των
συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Στον υπολογισµό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που
αφορά στα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν λαµβάνονται
υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόµατα και επιδόµατα
αναπηρίας.
3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που
προκύπτει σε σχέση µε ανώτατο όριο των παραγράφων 1 και 2
και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύµφωνα µε
την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρµογή τους.
Άρθρο 14
Αναπροσαρµογή συντάξεωνπροστασία καταβαλλόµενων συντάξεων
1. α. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των
θεµελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόµενες κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόµενων παραγράφων.
β. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων,
για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται
υπόψη ο συντάξιµος µισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη
χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µε βάση τους κανόνες αναπροσαρµογής των συντάξιµων αποδοχών του Δηµοσίου, που ίσχυαν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν δια-
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µορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες
διατάξεις. Ειδικά, ο υπολογισµός της κράτησης υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 ( Α’ 80), όπως ισχύει.
β. Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον
υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή
του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως
αυτή προκύπτει σε εφαρµογή της παραγράφου 3. Εάν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µικρότερο από αυτό που
προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1,
τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέµπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του
τρέχοντος προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε
ασφαλισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.
3.α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται µετά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ’
έτος µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε
βάση συντελεστή που διαµορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη µεταβολή του Δείκτη Τιµών
Καταναλωτή του προηγούµενου έτους και δεν υπερβαίνει την
ετήσια µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.
β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου
µε τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό
από τον οριζόµενο στην περίπτωση α’ ή µε βάση τις ισχύουσες
κάθε φορά µισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.
4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή παρακολούθηση της
εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο
ανακαθορίζονται οι συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το
ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική
και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόµενο έως το έτος 2060,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το 2009.

γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει
προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Διαδικασίες αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί
µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται
στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων
που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης σύµφωνα µε το άρθρο
18 του παρόντος.
2. α. Υπάλληλοι που εσφαλµένα έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
του Δηµοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι παραµένουν στην
Υπηρεσία, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι
την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.
β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των
εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, ενώ
δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον Ε.Φ.Κ.Α. εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των
εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους,
ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
απόφαση διαγραφής.
3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου καταργείται.

Άρθρο 15
Χρόνος ασφάλισης

1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους
φορείς ή τοµείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται
από τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς
του άρθρου 39 παράγραφος 3.
2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, βάσει των γενικών,
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε εντασσόµενου στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος ασφαλιστικές
εισφορές.
3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και
καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς,
κλάδους ή λογαριασµούς έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος
και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην περί-

1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους για τον
οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, όπου αυτές προβλέπονταν.
β. Ο λογιζόµενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας
των υπαλλήλων-λειτουργών του Δηµοσίου και των στρατιωτικών,
καθώς και οι αναγνωριζόµενοι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
Δηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασµατικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση
γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο για κάθε µήνα
αναγνωριζόµενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται
επί των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το µήνα
υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η
απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης αναπροσαρµοσµένων κατά την ετήσια µεταβολή µισθών,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε
παρέχεται έκπτωση 15%.

Άρθρο 16
Δικαιώµατα αντισυµβαλλοµένου
συµφώνου συµβίωσης
Με τους εγγάµους εξοµοιώνονται πλήρως οι αντισυµβαλλόµενοι στο σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015
(Α’ 181) ως
προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωµα, παροχή, υποχρέωση
ή περιορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή
της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νοµοθεσίας.
Άρθρο 17
Παράλληλη ασφάλιση
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πτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.
4. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται το
άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον
εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον
εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, πλην της παραγράφου 4,
εφαρµόζονται από την 1.1.2017.
6. Το άρθρο 39 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 18
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαιούνται από την
1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους: α) εάν
έχουν πραγµατοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός
της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12)
µηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τοµέα,
κλάδο ή λογαριασµό κύριας ασφάλισης, ή β) εάν έχουν πραγµατοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10)
έτη εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης
για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
2. Η κατά την παράγραφο 1 προαιρετική ασφάλιση πραγµατοποιείται για κύρια σύνταξη ή/και για ασθένεια σε είδος και σε
χρήµα.
3. Για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται µηνιαία εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη κατ’ αναλογία των προβλεπόµενων στο άρθρο 5. Ειδικότερα από τον προαιρετικά
ασφαλισµένο καταβάλλεται µηνιαίως για τον κλάδο κύριας
ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόµενου – εργοδότη, στο ύψος που έχει
διαµορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του µέσου
όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από
την αποχώρηση από την υπηρεσία, αναπροσαρµοσµένων µε την
ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον
ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του
Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος δηµόσιος υπάλληλος καταβάλλει µηνιαίως εξολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται ως ανωτέρω για την κύρια σύνταξη.
4. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αποκλείεται αν ο
ασφαλισµένος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β’της παρ. 5 του άρθρου
28 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 189).
5. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στον Ε.Φ.Κ.Α. και διενεργείται για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπολείπεται των είκοσι πεντε (25)
ηµερών ασφάλισης ανά µήνα και των τριακοσίων (300) ηµερών
ανά έτος.
6. Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει: α) µε αίτηση
του ασφαλισµένου, από την πρώτη του εποµένου µήνα της υποβολής της, β) µε τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισµένου, γ) αν ο ασφαλισµένος
αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτήσει ιδιότητα µε
βάση την οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
Ε.Φ.Κ.Α. και δ) µε το θάνατο του ασφαλισµένου.
Καταβολή εισφορών µετά τη διακοπή/λήξη της προαιρετικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν γεννά κανένα δι-
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καίωµα, πλην της άτοκης επιστροφής των εισφορών για τον
κλάδο κύριας ασφάλισης.
7. Η εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται
εντός των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία και ανά
κατηγορία ασφαλισµένων προθεσµιών.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή βαρύνεται µε τους προβλεπόµενους από την
ισχύουσα νοµοθεσία τόκους για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.
8. Απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης της προαιρετικής
ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ασφαλισµένος έχει καθυστερήσει την καταβολή της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για περισσότερο από δύο έτη από την ηµεροµηνία που αυτή κατέστη
απαιτητή.
Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος ο ασφαλισµένος
µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηµα για προαιρετική ασφάλιση
µετά την παρέλευση τριών ετών. Συνολικά ο ασφαλισµένος µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης µέχρι 3
φορές.
9. Ασφαλισµένοι που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση µέχρι 31.12.2016 συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση µε
τους ίδιους όρους µε τους οποίους υπήχθησαν σε αυτή.
10. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν µε διαδοχικό χρόνο
ασφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς τις ανωτέρω προβλεπόµενες χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της
ασφάλισης, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά, σύµφωνα µε τους κανόνες του τελευταίου
εντασσόµενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να
καθορίζεται η έναρξη, η αναστολή, η διακοπή/λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, ζητήµατα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση στην περίπτωση πολλαπλής ή παράλληλης
απασχόλησης, ο τρόπος απόδειξης τήρησης των όρων της ρύθµισης οφειλών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
1. Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., δικαιούνται σύνταξη κατόπιν αίτησης που
υποβάλλεται στον Ε.Φ.Κ.Α.. Η αίτηση αυτή εξετάζεται από την
αρµόδια Υπηρεσία του φορέα ή τοµέα ή κλάδου ή λογαριασµού
στην οποία υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, τα ανωτέρω πρόσωπα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου πριν την υποβολή της αίτησης φορέα, τοµέα, κλάδο ή
λογαριασµό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εντασσόµενου
φορέα, όπως ισχύει κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αίτηση εξετάζεται κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.δ.
4202/1961 (Α’175), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 9 του ν.
1405/1983 (Α’180) και το άρθρο 14 του ν. 1902/1990 (Α’138) και
αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010
(Α’ 115), προκειµένου να κριθεί ο αρµόδιος για κρίση του δικαιώµατος φορέας, τοµέας, κλάδος ή λογαριασµός.
Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των
ανωτέρω προϋποθέσεων αρµοδιότητας λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση
των προϋποθέσεων του απαιτούµενου συνολικού χρόνου ασφάλισης δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης
στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές
στον αρµόδιο εντασσόµενο φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό.
Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου µε χρόνο
διαδοχικής ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος
αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν
εισφορές στον αρµόδιο εντασσόµενο φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό για την πλήρωση των προϋποθέσεων αρµοδιότητας.
2. Η Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., που απονέµει κατά τα ανωτέρω
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τη σύνταξη, υπολογίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7 και 8 του παρόντος νόµου, το ποσό της σύνταξης µε βάση το
συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του ίδιου και των
συµµετεχόντων - εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Οι συµµετέχοντες - εντασσόµενοι φορείς ενηµερώνουν την
αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για το χρόνο ασφάλισης που έχει
διανυθεί στην ασφάλιση τους, τις αποδοχές που αντιστοιχούν
στο χρόνο ασφάλισης του ασφαλισµένου, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που απαιτείται.
Ο τρόπος υπολογισµού των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του
παρόντος νόµου ισχύει για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που
υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για όλα τα
πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και
ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.
3.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961, (Α’ 175), όπως ίσχυαν πριν
την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο. Στις περιπτώσεις
που οι ανωτέρω αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται µετά
την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κατά τα ανωτέρω.
β. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. και την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη που αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στους φορείς/τοµείς κύριας ασφάλισης.
5. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο
Δηµόσιο πριν την 1.1.1983 και έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο
ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, Τοµείς - κλάδοι
και λογαριασµοί που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα
εξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 (Α’180), όπως ισχύουν.
β. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του
ν. 1405/1983, µόνο για τα πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο Δηµόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισµού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον
υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεµείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης,
εφόσον υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και αφορούν χρόνο
για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του παρόντος, άρθρου, παραµένουν ισχυρές, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 (Α’
210), όπως ισχύουν.
6. Ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει το συνυπολογισµό του
χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόµενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, υπό την
προϋπόθεση ότι µετά την ένταξη τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα που υπάγεται στην
ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού που δεν επιθυµεί την προσµέτρηση του χρόνου του. Δεν
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είναι δυνατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τοµέα, κλάδου και λογαριασµού.
Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορείς πριν την ένταξη τους στον Ε.Φ.Κ.Α., ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει το χρόνο ασφάλισης που επιθυµεί να συνυπολογίσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 17 περί παράλληλης ασφάλισης του παρόντος.
7. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων. Τα οριζόµενα στην
παρούσα παράγραφο του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά και για τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς στο ΕΤΕΑΕΠ.
8. Για τους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάσσονται στον Κλάδο εφάπαξ
παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλεται µία αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία
υπάγεται ο ασφαλισµένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε
όλους τους εντασσόµενους Φορείς/Τοµείς/Κλάδους/Λογαριασµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του παρόντος
νόµου.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί
πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζονται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την αρµόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ.
9. Εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
11 του ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αµφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αµφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις
υπαλλήλων λειτουργών του Δηµοσίου, καθώς και στρατιωτικών
εξακολουθεί να υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Δηµοσίου,
καθώς και όλων των φορέων, ταµείων, κλάδων ή λογαριασµών
που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαµβάνουν εργασία
ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα
στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες
και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες σε ποσοστό 60% για
όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστηµα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούµενο συνταξιούχο, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος
νόµου.
2. Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των
συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο
χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών
τους ή η δραστηριότητά τους.
Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 30.
3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στα πρόσωπα της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.
4. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει εργασία ή αυταπασχολείται µπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το
χρονικό διάστηµα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της
περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την
προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού µέρους της
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κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται µε αναλογική εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30.
5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς
και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον
οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται
καταλογισµό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε
να του παρακρατηθεί, συµφώνως µε το παρόν άρθρο, κατά το
χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής
του, που επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α.
δικαιούται να συµψηφίζει το ποσό µε µελλοντικές συντάξεις και
µέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή για
όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά,
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εντεύθεν, καθώς
και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατηρούνται σε
ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το ν. 3863/2010, και
ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος.
7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων, γενικά, δεν έχουν
εφαρµογή για τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 21
Αναλογική Εφαρµογή διατάξεων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δηµοσίου, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού. Ειδικά, από την ηµεροµηνία υπαγωγής των προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 στον
Ε.Φ.Κ.Α., για τις εισφορές, παροχές και οφειλές, µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία για το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με όµοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορών µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και η είσπραξη εισφορών µέσω ΚΕΑΟ.
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007
1.α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 5 του
π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται το Δηµόσιο,
αναστέλλεται η καταβολή της µίας από αυτές κατόπιν επιλογής
της ενδιαφεροµένης και µέχρι του ποσού των επτακοσίων είκοσι
(720) ευρώ.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 31 του
π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται το Δηµόσιο,
αναστέλλεται η καταβολή της µίας από αυτές κατόπιν επιλογής
της ενδιαφεροµένης και µέχρι του ποσού των επτακοσίων είκοσι
(720) ευρώ».
γ. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 5 και
της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 όπως προστίθενται
µε το παρόν.
2. α. Στο τέλος της περίπτωσης ι’της παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται µόνο όσα
από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση τουλάχιστον για µία διετία, µετά την

9611

επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρµόδιο κατά περίπτωση
όργανο ή µετά την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (Α’
149). Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συµπληρώσει την προβλεπόµενη διετία ως Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθµίδας, καταβάλλεται το επίδοµα θέσης την οποία
κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ορίζονται
στις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι’ της
παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, αναπροσαρµόζονται
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονοµικά
αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου µήνα από
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 καταργείται.
3. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ.
169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιµος
εφόσον ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης
δώδεκα (12) ετών.»
4. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007
προστίθεται περίπτωση νβ’ ως εξής:
«νβ) Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε έως την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α’136) για τα αδικήµατα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα, στα οποία υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τη στρατιωτική υπηρεσία επικαλούµενοι
τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 17 του
ν. 3865/2010.»
β. Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης νβ’ της
παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθενται µε
το παρόν, πρέπει να προσκοµισθούν η καταδικαστική απόφαση
για τα αδικήµατα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας και το αποφυλακιστήριο από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος προσωρινής
κράτησης ή φυλάκισης για τα ίδια αδικήµατα.
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης νβ’, όπως προστίθενται µε το
παρόν, έχουν εφαρµογή και:
- για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α’165 ),
- για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα είχαν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφεροµένους προς την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), εντός εξαµήνου από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Στην περίπτωση αυτή τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου
µήνα από την έκδοση της αναγνωριστικής πράξης.
5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 η φράση: «Αν αποµακρυνθεί από τις
τάξεις χωρίς τη θέλησή του.» αντικαθίσταται µε τη φράση: «Αν
αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς υπαιτιότητά του».
Ειδικά για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποµακρυνθεί
από την Υπηρεσία έως την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, οι
διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ.
169/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν λαµβάνεται υπόψη
στην περίπτωση αυτή η τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής.
6.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007
(Α’ 210) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η συµπλήρωση εξαµήνων πτητικής ενέργειας ή ενέργειας
αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα, καθώς και η συµπλήρωση καταδυτικών εξαµήνων, βεβαιώνεται, κατά περίπτωση, µε
διαταγές του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας
ή του Αρχηγού του οικείου Σώµατος για όσα από τα πρόσωπα
της προηγούµενης παραγράφου υπηρετούν στο Λιµενικό ή στο
Πυροσβεστικό Σώµα ή στην Ελληνική Αστυνοµία.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε όσα ορίζονται
στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως
αντικαθίστανται µε το παρόν, αναπροσαρµόζονται µετά από σχε-
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τική αίτηση των ενδιαφεροµένων προς την αρµόδια Διεύθυνση
Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. , σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις
αυτές, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη
του επόµενου της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα.
7. Η παρ. 14 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως αναριθµήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3660/2008
(Α’ 78), αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης
µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου
1, του Κώδικα αυτού, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας.»
8. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 57Α
του π.δ. 169/2007, προστίθεται η φράση «και να αναζητήσει µε
την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».
9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ.
169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις αναδροµικών οικονοµικών δικαιωµάτων σε
βάρος του Δηµοσίου, που προκύπτουν κατά τον κανονισµό ή
ανακαθορισµό της σύνταξης µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα επιµηκύνεται σε
5 έτη.»
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007 οι λέξεις «στην παράγραφο 2β» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «στην παράγραφο 2α.»
Άρθρο 23
Ρυθµίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεµάτων
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.
2703/1999 (Α’ 72) οι λέξεις «Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Τα
µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.».
2.α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δηµοσίου
και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές
και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους
στους φορείς της περίπτωσης α’ δεν έχουν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, ο χρόνος αυτός µπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιµος από
το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5
του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007.
γ. Δικαιώµατα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα οριζόµενα
στις διατάξεις της περίπτωσης β’, επανακρίνονται, µε βάση τις
διατάξεις αυτές, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων που
υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, εντός εξαµήνου από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευσης του νόµου
αυτού µήνα.
3. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως
ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαµβάνεται υπόψη εκείνο που
ίσχυε την 31.12.2011.»
4. α. Η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 16 του άρθρου 6
του ν. 4002/2011 (Α’180), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζεται
το µέγεθος και τα κριτήρια του δείγµατος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.»
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο
τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδροµικών
ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξιούχοι του Δηµοσίου
κατά το ν.δ. 99/1974 (Α’ 295), καθώς και οι κληρονόµοι τους,
λόγω της αναπροσαρµογής των συντάξεών τους µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 (Α’166), σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

γ. Αναδροµικά ποσά συντάξεων τα οποία καταβάλλονται σε
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συµψηφίζονται µε τυχόν ποσά
που οφείλει ο δικαιούχος στο Δηµόσιο.
δ. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 3408/2005 (Α’ 272), καθώς και της περίπτωσης β’ της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α’ 117) καταργούνται από
1.1.2016.
ε. Οι καταβαλλόµενες µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος συντάξεις αναπροσαρµόζονται από 1.1.2016 µε
βάση τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης.
5. Για την εξαίρεση από τις µειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν.
4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του
άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) που συνδέονται µε πιστοποίηση ορισµένου ποσοστού αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Για την προσαύξηση της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αρκεί και η γνωµάτευση των ανωτέρω υγειονοµικών επιτροπών.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλµένα,
µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δηµοσίου, το επιπλέον οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται µε παρακράτηση από τις καταβαλλόµενες τακτικές αποδοχές, σε
µηνιαίες ισόποσες δόσεις η κάθε µία από τις οποίες ανέρχεται
στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Αν ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός
αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναποµείναν οφειλόµενο ποσό παρακρατείται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του µετά από σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας Διεύθυνσης
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.
1.α. Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον πρώην
Οργανισµό Δηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), το οποίο
είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν µέχρι την 31.12.2010 , υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.
4277/1962 (Α’191) και όλη η προηγούµενη υπηρεσία του µε
σχέση δηµοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισµό λογίζεται ότι
διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να
υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
στους οποίους υπαγόταν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
νόµου αυτού.
β. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010
(Α’120) εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.
γ. Ως προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει προσληφθεί από 1.1.2011
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του
νόµου αυτού ή προσλαµβάνεται από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1
και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και
για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ή
µεταφοράς του, ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
2.α. Ο χρόνος υπηρεσίας µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
στον Ο.Δ.Α.Ζ πρώην υπαλλήλων του, που έχουν µεταταγεί ή µεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ή µεταφοράς τους
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος
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του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης µετά τη µεταφορά ή τη µετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου , ο ανωτέρω χρόνος
υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ότι διανύθηκε στο Δηµόσιο.
3. Εκκρεµείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων –
Ο.Δ.Α.Ζ., µεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ.
169/2007.
4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού και εκκρεµούν, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού για αναγνώριση
συντάξιµου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος
µπορεί να αναγνωρισθεί µε βάση τις οικείες διατάξεις, που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου,
εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθροθ 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α’ 191) ή το Δηµόσιο, κατά περίπτωση.
5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ., στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισµού, καθώς και στα
µέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού και µετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό
Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται
από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθµίζεται κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.
7. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, καταργείται το ν.δ. 2487/1953 (Α’198), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη
προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικών θεµάτων υπαλλήλων
του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)
1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταµείου Προνοίας Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται από το πρώην Ταµείο
Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι
οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4239/1962 (Α’126) και
υπάγονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης οι µεν στο ΕΤΕΑ, οι
δε στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ, µεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α’191).
2. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στο τακτικό προσωπικό του
πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στο προσωπικό της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, το οποίο µεταφέρθηκε ή µετατάχθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούµενου, της µεταφοράς ή µετάταξης, ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
3. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους
του πρώην ΤΑΔΚΥ, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους,
είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε από τον Τοµέα Πρόνοιας
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
4. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των τακτικών υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων, µεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κρίνονται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
5. Οι εισφορές εργαζόµενου – εργοδότη που αντιστοιχούν στο
χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προηγούµενους φορείς
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µέχρι την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, µεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µετά από αναλογιστική µελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούµενους φορείς του τακτικού προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ειδικού
συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
6. Το άρθρο 1 του ν.δ. 4239/1962, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη καταργείται.
7. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και του παρόντος
ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία υπαγωγής των ασφαλιστικών φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 26
Έκταση Εφαρµογής
Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό
του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των
ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’
276).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 27
Εφαρµογή κοινών κανόνων ασφαλισµένων
στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
1. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεµελιωδών αρχών των άρθρων 1 και 2, οι ρυθµίσεις των άρθρων
4 - 20 του Κεφαλαίου Β’ εφαρµόζονται και στους ασφαλισµένους
των φορέων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α. του άρθρου 53, µε την επιφύλαξη των επόµενων
παραγράφων, ειδικών ρυθµίσεων των άρθρων που ακολουθούν
και µε εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ που, από τη
φύση τους, ρυθµίζουν αποκλειστικά τη σχέση των δηµοσίων ή
στρατιωτικών υπαλλήλων µε την υπηρεσία τους.
2.α. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 7, στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό
τοµέα και λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγω αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75%
της εθνικής σύνταξης, και µε ποσοστό αναπηρίας από 50% έως
και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Σε περίπτωση νέας κρίσης
από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές το ύψος της εθνικής
σύνταξης αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και βάσει
του νέου ποσοστού αναπηρίας. Οι προσαρµογές αυτές δεν
έχουν εφαρµογή σε όσους συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις
του ν. 612/1977 (Α’ 164) είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά.
β. Σε όσους συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις του ν.
612/1977 ή µε βάση διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν δεν
εφαρµόζεται η πρόβλεψη για τη µείωση της εθνικής σύνταξης
της παρ. 2 του άρθρου 7, κατά την οποία η εθνική σύνταξη µειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα
(40) ετών διαµονής στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους ηλικίας
και του έτους, κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόµενο
όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
γ. Το εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας τετραπληγίας χορηγείται στους ασφαλισµένους, στους συνταξιούχους και στα
µέλη των οικογενειών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις που ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου.
δ. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής και οι διαφορετικές
ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 εναρµονίζονται
έως την 31.12.2016, σύµφωνα µε το άρθρο 11, για όλους τους
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αναπήρους που εργάζονται στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
3. Τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 3 του άρθρου 29 του
α.ν.
1846/1951 σχετικά µε το επίδοµα συζύγου, καθώς και κάθε αντίστοιχη ειδική, γενική και καταστατική διάταξη των εντασσόµενων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, σύµφωνα µε το άρθρο 53, δεν έχουν εφαρµογή για όσους καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και εντεύθεν. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού το επίδοµα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις.
4. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3863/2010 καταργούνται.
Άρθρο 28
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού,
οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται
ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο
ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόµενα επί των συντάξιµων αποδοχών
του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
ρυθµίσεις των επόµενων παραγράφων.
2. Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου λαµβάνονται υπόψη:
α. Για τους µισθωτούς, ο µέσος όρος µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης
του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου δια του
συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισµό των
συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του
ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξαυνόµενες
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προσδιορίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους του άρθρου 40, το εισόδηµα,
το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και
40, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Για το διάστηµα
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εισόδηµα νοείται το
ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα αν
εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης, συνυπολογιζοµένων, µε αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταµένων κατά το διάστηµα αυτό
κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταµείων. Στο ποσό της
ασφαλιστικής εισφοράς που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε
ασφαλισµένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική
εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα
του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος προσαυξηµένο
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προσδιορίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις
του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε
αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε µε βάση τις διατάξεις του ν.
2084/1992, ως συντάξιµες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαµβάνεται υπόψη ο
µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τη
διάρκεια ασφάλισής του.
γ. Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους, από την 1.1.2017,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισµένου, αλλά έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά µε ασφαλιστικές κατηγορίες, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό
του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό που

αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα, αν εκλαµβανόταν
ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγµατι καταβλήθηκε για κάθε
µήνα ασφάλισης.
δ. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασµατικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόµενου ποσού εξαγοράς ως συντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον
ασφαλιστέο µηνιαίο µισθό-εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία
εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε µήνα
ασφάλισης. Οι πλασµατικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς
εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του ποσού της
ανταποδοτικής σύνταξης.
3. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης
των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εντός του έτους 2016 ως
συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη ο µέσος µηνιαίος µισθός – εισόδηµα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος άρθρου που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την
υποβολή της αίτησης. Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος.
4. Καταργούνται εφεξής και δεν εφαρµόζονται επί των αιτήσεων
συνταξιοδότησης που υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, οι εξής διατάξεις: άρθρο 29 παρ. 3 ν. 2084/1992
(Α’ 165), άρθρο 64 ν. 2676/1999 (Α’ 1), άρθρο 31 παρ. 2 ν.
2084/1992 (Α’ 165), άρθρο 5 παρ. 11 α.ν. 1846/1951 (Α’ 179),
άρθρο 23 εδάφιο πέµπτο π.δ. 913/1978 (Α’ 220), άρθρο 44 παρ. 4
π.δ. 284/1974 (Α’ 101), άρθρο 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ.
695/1977 (Β’329), άρθρο 46 παρ. 8α Β.Δ. 29/5/25.6.58
(Α’ 96),
άρθρο 17 παρ. 2 π.δ. 419/1983 (Α’ 154), άρθρο 17 π.δ. 419/1980
(Α’ 11), άρθρο 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), άρθρο 18
παρ. 1 περίπτωση ε’ Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.62 (Β’503), Υ.Α.
Φ.43/οικ.1135/1988 (Β’404), άρθρο 1 π.δ. 460/1989 σε συνδυασµό
µε το άρθρο 7 παρ. 1 ν. 982/1979 (Α’ 239), Υ.Α. Φ.41/241/1996
(Β’228), άρθρο 16 παρ. 2 ν. 3232/2004 (Α’ 48) σε συνδυασµό µε
το άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3029/2002 (Α’ 160), άρθρο 24 παρ. 2 π.δ.
258/2005 (Α’ 316), άρθρο 9 π.δ. 116/1988 (Α’ 48), άρθρο 6 του β.δ.
5/1955 (Α’ 18), άρθρα 97 και 110 π.δ. 668/1981 (Α’ 167), άρθρο
1 π.δ. 418/1985 (Α’ 146), άρθρο 14 Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β’1028),
άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3863/2010 (Α’ 115) και κάθε αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 29
Προσωρινή σύνταξη
1. Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καταβάλλεται στους δικαιούχους προσωρινή
σύνταξη, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ως εξής:
α. Για τους µισθωτούς το 50% του µέσου όρου των µηνιαίων
αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τους δώδεκα (12) µήνες
ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκον
της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε και αν καταβλήθηκαν, δια του 12.
β. Για τους αυτοαπασχολούµενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους στον Ο.Γ.Α. , όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 50% του µέσου µηνιαίου
εισοδήµατος των δώδεκα (12) τελευταίων µηνών ασφάλισης που
προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως
µέσο µηνιαίο εισόδηµα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το
πηλίκον του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά τους µήνες αυτούς, διαιρουµένου
δια του 20% και δια του 12.
2. Η προσωρινή σύνταξη δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού
που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι
(20) έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί
στο διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαµορφώνεται κάθε φορά.
Ειδικά για τους ασφαλισµένους, σύµφωνα µε το άρθρο 40, το
ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπεται του
ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί για είκοσι (20) έτη ασφάλισης.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για πλήρη
σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης για µειωµένη
σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προσωρινής σύνταξης µει-
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ώνεται κατά ποσοστό 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την
πλήρη σύνταξη.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος που διαµορφώνεται κατά τα ανωτέρω, µειώνεται αντίστοιχα κατά τα
ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η
προσωρινή σύνταξη, όπως διαµορφώνεται µε τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται σε ποσοστό 50%. Το ποσοστό αυτό επιµερίζεται µεταξύ των δικαιοδόχων, σύµφωνα µε τα ποσοστά
επιµερισµού της σύνταξης.
5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο
µε την προσωρινή σύνταξη συµψηφίζεται µε το ποσό της σύνταξης που προκύπτει µετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης.
6. Στην περίπτωση ασφαλισµένου µε διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, η αίτηση για προσωρινή σύνταξη
υποβάλλεται και εξετάζεται από τον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο για την επαγγελµατική δραστηριότητα στην οποία υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά την τελευταία χρονική περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον
υπολογισµό του ποσού της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 δεν επαρκεί, λόγω αλλαγής
επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, λαµβάνεται
υπόψη και διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται στο
παρόν.
Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισµένων που έχουν οφειλή µέχρι του ποσού που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν
εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο ασφαλισµένος µε δήλωσή του δεν επιθυµεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
β. Όταν δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου
2009, για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 883/2004 για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής
ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές
συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
δ. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε. Όταν λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για
την ίδια αιτία.
στ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ζ. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση χρόνων
ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων. Στην
περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον, µετά
την υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου,
εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόµα και
αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.
η. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού
που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις
ποσά.
Αν µεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την εποµένη υποβολής σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερόµενου.
8. Η πράξη προσωρινής σύνταξης κατά τα ανωτέρω εκδίδεται
εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
9. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν αναλογική εφαρµογή και
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στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται, σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955.
10. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτοµα µε αναπηρία, µε
χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόµιµους κηδεµόνες που
προστατεύουν άτοµα µε αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή µε
βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου
εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1
και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210 ) είτε µε βάση τις διατάξεις που
παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 30
Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν
αυξηµένες εισφορές
1. Στην περίπτωση ασφαλισµένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του
προϊσχύοντος νοµοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές
ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό µέρος της
σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά,
θα υπολογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για
καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας
υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε όσους
υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Άρθρο 31
Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήµατος
ή ατυχήµατος εκτός εργασίας
1. Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα µέλη
της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή ατύχηµα
κατά την απασχόληση. Για τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον κατά τα ανωτέρω δικαιούχο. Η προθεσµία υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήµατος ή ατυχήµατος κατά την
απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελµα και κάθε άλλο
σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το
εργατικό ατύχηµα ή ατύχηµα κατά την απασχόληση εξοµοιώνονται και οι επαγγελµατικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του
Κανονισµού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και
για όσους ασφαλίζονται µετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει
των άρθρων 7, 8 και 28. Σε καµία περίπτωση το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού που
αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι
(20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαµορφώνεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 7.
3. Επί ατυχήµατος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του
οποίου κρίνουν τα αρµόδια όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα µέλη της οικογένειάς
τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγµατοποιήσει το µισό
χρόνο ασφάλισης από αυτόν που απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο
του άρθρου 11. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν µε αιτιολογηµένη
απόφασή τους, σε περίπτωση αµφισβήτησης, εάν το ατύχηµα
ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας. Έως την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., επί ατυχήµατος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, κρίνουν τα υφιστάµενα αρµόδια όργανα ή επιτροπές
των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
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4. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα των παραγράφων 1- 3 καταργείται. Καταβαλλόµενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθµίσεων που καταργούνται στο εξής,
διατηρούνται ως έχουν, µε την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 33.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αν το ατύχηµα συµβαίνει µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 32
Παροχές ασθένειας σε χρήµα
1. Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση
για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήµα, καθώς και το
είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήµα, των εντασσόµενων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού, µέχρι την έκδοση του Κανονισµού Ασφάλισης και
Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..
2. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές
ασθένειας σε είδος και σε χρήµα, καθώς και το είδος, η έκταση,
το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε
χρήµα και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα ή λεπτοµέρεια ρυθµίζονται
ενιαία µε τον Κανονισµό Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.
της παρ. 3 του άρθρου 95, που εκδίδεται µέχρι την 31.12.2016,
ύστερα από αναλογιστική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής.
Άρθρο 33
Αναπροσαρµογή συντάξεων-προστασία
καταβαλλόµενων συντάξεων
1. Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον
Ο.Γ.Α., αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 14, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 7, 8, 27, 28 και
12, βάσει των ειδικότερων ρυθµίσεων της επόµενης παραγράφου.
2. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των καταβαλλόµενων, έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου
αυτού, συντάξεων, ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνεται υπόψη
ο συντάξιµος µισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντάξιµος µισθός συνδέεται µε ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή µε τεκµαρτά ποσά,
αυτός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιµή τους
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συντάξιµος µισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιµές
µε τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρµογής των συντάξεων
όλων των ετών που έχουν µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα εφαρµογής της
διάταξης αυτής.
Άρθρο 34
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισµένους
του Κεφαλαίου αυτού είναι:
α. Ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και
λογαριασµούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για
τους µισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις.
β. Ο λογιζόµενος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας των πολιτικών
και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, όπως αυτές ίσχυαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
γ. Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου
10 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), των άρθρων 39, 40 και 41 του

ν.3996/2011 (Α’ 170), του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17
του ν. 3865/2010 (Α’ 120), και του άρθρου 40 του ν. 2084/1992
(Α’ 165). Όπου για την αναγνώριση των πλασµατικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση
γίνεται µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο για κάθε µήνα
αναγνωριζόµενου πλασµατικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς
ασφαλισµένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές του ασφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της
αίτησης εξαγοράς, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του
άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης προσαυξανόµενων
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε περίπτωση ελεύθερου
επαγγελµατία, αυταπασχολούµενου ή ενός από τα πρόσωπα του
άρθρου 40, η εισφορά υπολογίζεται µε βάση το µηνιαίο εισόδηµά
τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 39, 98 και 40. Το συνολικό ποσό της κατά τα
ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι
είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να
καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%. Η εισφορά
των αιτήσεων αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων που θα υποβληθούν από τους ελευθέρους επαγγελµατίες – αυταπασχολούµενους και τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 40 του
παρόντος από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την
31.12.2016 θα υπολογιστεί επί του µηνιαίου εισοδήµατός τους,
όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο εισόδηµά τους του
φορολογικού έτους 2015. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου οι ασφαλισµένοι που συνταξιοδοτούνται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, έχουν δικαίωµα να αναγνωρίζουν τους πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011.
δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόµενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, καθώς και
ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία.
Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µε την
πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον
Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παρ. 2.
2. Κάθε ασφαλισµένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να έχει την
ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να
συνεχίσει την ασφάλισή του στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 18 και 37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί
στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόµενων φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ασφαλισµένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον
Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον Κλάδο του τελευταίου εντασσόµενου
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα
πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση
των εντασσοµένων φορέων, τοµέων και κλάδων και συνεχίζουν
αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α..
3. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των
εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. για όσο διάστηµα
διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν
στην ασφάλιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόµενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές
εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση
διαγραφής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το
άρθρο 3 του ν. 1358/1983 (Α’ 64), το εδάφιο γ’ της παρ. 2 του
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άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως τροποποιηµένο ισχύει µετά
την αντικατάστασή του µε την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010, καθώς και κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από
το παρόν.
Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή
1. Από 1.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν
ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπαχθεί στην
ασφάλιση των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.
4052/2012 (Α’ 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 76 του παρόντος, καθώς και όσοι, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 76 του παρόντος αναλαµβάνουν εργασία
ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω ταµείων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για
εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
2. Από 1.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:
α. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 του νόµου αυτού,
σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.
4052/2012, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ.
6 του άρθρου 75 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς
και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε
άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία
ή άλλες γενικές διατάξεις.
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές, για το ύψος των
οποίων και τον τρόπο υπολογισµού τους εφαρµόζονται για τους
ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 οι επιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως ίσχυαν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Για τους ασφαλισµένους από 1.1.1993 και
εφεξής το ποσό της εισφοράς τους για εφάπαξ παροχή ορίζεται
σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται για τους µισθωτούς επί των
ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο
38 και για τους αυτοτελώς απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, κατ’ αναλογία των ειδικότερα προβλεπόµενων στο
άρθρο 39.
3.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εφάπαξ παροχή
απονέµεται εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω
γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συντρέχουν οι απαιτούµενες
χρονικές προϋποθέσεις από τη νοµοθεσία που διέπει το τελευταίο από τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς κατά την ηµεροµηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακοπής
της ασφάλισης πριν από την ηµεροµηνία ένταξης, λαµβάνονται
υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νοµοθεσία που διέπει
το τελευταίο ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό ασφάλισης
στον οποίο υπήρχε ασφάλιση και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
ένταξης. Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη από ταµείο,
τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέµεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος
έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι
καταστατικές διατάξεις των ταµείων, τοµέων, κλάδων ή λογαριασµών του άρθρου 75 του παρόντος από τις οποίες προβλεπόταν
ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούµενη συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης.
β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου, που δεν είχε αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωµα για λήψη εφάπαξ
παροχής, δηλαδή ασφαλισµένου, ο οποίος απεβίωσε πριν την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφάπαξ παροχή στα πρόσωπα της οικογένειάς του,
εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
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λόγω θανάτου, του φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν
ασφαλισµένος ο θανών. Αν, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται
σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισµένου, η εφάπαξ παροχή χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα µε το κληρονοµικό τους δικαίωµα. Αν, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω εδάφια, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται την
εφάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει κατά το
χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/ες του θανόντος ασφαλισµένου, κατά το ποσοστό του κληρονοµικού τους δικαιώµατος.
Εάν ο ασφαλισµένος απεβίωσε µετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης (γήρατος ή αναπηρίας), η εφάπαξ παροχή χορηγείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κληρονοµικής διαδοχής.
γ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής και
κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν της εφάπαξ
παροχής µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου, ισούται µε το άθροισµα του τµήµατος της
εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης µέχρι την
31.12.2013 και του τµήµατος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.
α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την
31.12.2013:
αα. Για τους µισθωτούς:
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών,
η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµενο του εξήντα τοις
εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόµιµες
κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθµού των
ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, µε ακρίβεια δεύτερου
δεκαδικού ψηφίου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής νοείται
ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία πριν από την αποχώρηση εκ της
υπηρεσίας του έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδοµα
αδείας, προσαυξαυνόµενες ετησίως κατά τη µη αρνητική ετήσια
µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για τους µισθωτούς µε εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή µε
σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούµενος εφάπαξ παροχής έχει µισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισµό
του µέσου όρου πενταετίας θα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
της πενταετίας οµοιοβάθµου του ή ασφαλισµένου µε τα ίδια έτη
ασφάλισης. Αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός πενταετίας, ο
υπολογισµός γίνεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης
που έχει πραγµατοποιηθεί.
ββ. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύψους 4%,
η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόµενο του εβδοµήντα
πέντε επί τοις εκατό (75%) των αποδοχών επί των οποίων έγιναν
οι νόµιµες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, µε ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού
ψηφίου.
Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους µε εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή µε σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό
(75%) θα αναπροσαρµόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό της εφάπαξ παροχής νοείται
ο µέσος όρος των αποδοχών κατά τα πέντε (5) τελευταία πριν
από την αποχώρησή του έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, προσαυξαυνόµενες ετησίως
κατά τη µη αρνητική ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τον υπολογισµό των
ως άνω αποδοχών λαµβάνονται υπόψιν οι ασφαλιστικές κατηγορίες, βάσει των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές για εφάπαξ πα-
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ροχή και ο χρόνος παραµονής σε κάθε µία από αυτές για ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισής του έως 31.12.2013, όπως αυτές
έχουν διαµορφωθεί κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από οικονοµική έκθεση
καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς
απασχολούµενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό
επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα που
απαιτείται για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιείται από την
1.1.2014 και εφεξής:
Για τους µισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούµενους το
τµήµα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης
από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται µε βάση το διανεµητικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2014 και
εφεξής για κάθε ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες.
Με βάση την αρχή της ισοδυναµίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται µε τη συσσωρευµένη αξία των εισφορών κατά την
ηµεροµηνία αποχώρησης. Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει
µε το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο προκύπτει από
την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των
ασφαλισµένων.
γ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’
ισχύουν τα εξής:
Το τµήµα της απονεµόµενης εφάπαξ παροχής για τα έτη
ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί µιας βάσης
υπολογισµού εισφορών, πρέπει αυτή να µετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του ετήσιου πλασµατικού

ποσοστού επιστροφής.
Αυτοί που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1.1.2014 το
ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο τµήµατα και
προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
5. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελµα από
1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας
και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισµού της παροχής βάσει
των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή µε το καθεστώς
του ν.103/1975 (Α’ 167) για χρόνους ασφάλισης µέχρι 31.12.2005,
εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για τους ασφαλισµένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α’
167), µετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τοµέα
Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµατος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το καθεστώς
του ν. 103/1975 (Α’ 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α’ 167), ο
χρόνος ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε
ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρόνοιας που εντάσσεται
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µέχρι την ένταξή του σε αυτό. Μετά την 1.1.2017
χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση δικαιώµατος χορήγησης εφά-

παξ παροχής µε το καθεστώς του ν. 103/1975 (Α’ 167) αποτελεί
και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες
ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου, για όλο το χρόνο
υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013
και καταβάλλεται κατ` αναλογία από το νοµικό πρόσωπο, στο
οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός του ν. 103/1975 (Α’ 167) και στον
οποίο ήταν ασφαλισµένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005 ή πριν την
ηµεροµηνία αυτή σε περίπτωση µετάταξης/µεταφοράς και το
υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστηµα
ασφάλισης έως 31.12.2013 σε οποιοδήποτε ταµείο, τοµέα, κλάδο
ή λογαριασµό πρόνοιας που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστηµα µετά από την 1.1.2014 και εφεξής η
εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται από τον οικείο
φορέα µε βάση τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων Κεφαλαίων
του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 (Α’ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο
οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βα-
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ρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του
ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλλήλων στο Δηµόσιο και σε καµία
περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων κεφαλαίων
του οικείου λογαριασµού του ν. 103/1975 (Α’ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο
οποίο ετηρείτο ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του
ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλλήλων στο Δηµόσιο και σε καµιά
περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ παροχής από υπηρεσία,
εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστηκαν σε ταµείο,
τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας για χρόνο ασφάλισης
τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3β, εφόσον ο
θανών είχε συµπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται οι ατοµικές τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους,
η οποία υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.
2335/1995 (Α’ 185) και την υπουργική απόφαση Φ.80000/
οικ.26625/1319/17.11.2006 (Β’ 1772). Για επιστροφή εισφορών
χρονικών διαστηµάτων από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσσωρεµένη αξία των εισφορών στην ατοµική µερίδα.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµοθεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο καταργείται.
Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) καταργείται
από τότε που άρχισε να ισχύει.
9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρωγής Λιµενικού Σώµατος
(Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και τους µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, εφεξής «Ειδικοί Λογαριασµοί»,
καταβάλλεται, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις των
οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των
Ταµείων και των Ειδικών Λογαριασµών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση µετά την
1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το µεν χρόνο µετοχικής
σχέσης έως την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λογαριασµών, για το
δε χρόνο µετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα
µε την τεχνική βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το µαθηµατικό
τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτοµα µε αναπηρία,
µε χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόµιµους κηδεµόνες
που προστατεύουν άτοµα µε αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις
διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή
µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26
του π.δ. 169/2007 (Α’ 210 ) είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για
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όσους λαµβάνουν επίδοµα, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.
1140/1981, όπως ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα που προκύπτει κατά
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης
που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα
νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.
2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες
υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση ενός φορέα, τοµέα, κλάδου και
λογαριασµού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) µηνιαία ασφαλιστική εισφορά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38, για το εισόδηµα που
προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β)
ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39,
για το εισόδηµα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών,
τιµολόγια ή αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39.
3. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε φορέα, τοµέα,
κλάδου ή λογαριασµού από τους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α.,
όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική
υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.
4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλισµένοι,
για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε δύο ή περισσότερους
φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τις
προβλεπόµενες εισφορές επί των αποδοχών τους και µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην περίπτωση
αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και
εργαζοµένου ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.
5. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται το
άρθρο 28 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται µε ετήσιο συντελεστή
αναπλήρωσης 0,075% για καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση
θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρµόζονται αναλόγως.
6. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παρ. 5, έχουν εφαρµογή από 1.1.2017.
7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος.
8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονοµική περίθαλψη αφενός σε εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα,
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κλάδο ή λογαριασµό και αφετέρου σε µη εντασσόµενο στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό ο ασφαλισµένος
διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α.
καταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.
Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρµόζεται αναλόγως και στους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων.
2.α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισµένων του
ιδιωτικού τοµέα καταβάλλεται µηνιαία εισφορά κατ’ αναλογία
των προβλεπόµενων στα άρθρα 38, 39, 40.
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόµενου - εργοδότη στο ύψος που έχει διαµορφωθεί και ισχύει
κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω
ποσοστό υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά
το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοσµένων µε την ετήσια µεταβολή
µισθών όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
για παροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο
προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως εξ
ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη
στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειµένου περί αυτοαπασχολούµενων, το ποσοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά ασφαλισµένος
είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 39, για τους
ασφαλισµένους που έχουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του
µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν
από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρµοσµένου µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογίζεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε
είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από τον
Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει µηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί του εισοδήµατος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
δ. Προκειµένου περί ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α., το ποσοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά ασφαλισµένος
είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 40, όπως αυτό
διαµορφώνεται από 1.1.2022 και εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου
εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρµοσµένου µε το µεικτό
περιθώριο κέρδους. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από τον Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει µηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί
υπολογιζόµενη αντιστοίχως επί του εισοδήµατος όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
3. Οι αυτοαπασχολούµενοι και οι ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α.
µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης
εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισµένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθµισης της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992, 41 του α.ν.
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1846/1951, 22 παρ. 1 του ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του ν. 4075/
2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ -ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38
Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισµένου µισθωτού και
εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των
εργαζοµένων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου
39 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα
έκτακτες παροχές λόγω γάµου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και
βαριάς αναπηρίας και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των
ασφαλισµένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των µισθωτών και
των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόµενο κατώτατο βασικό µισθό
άγαµου µισθωτού, και σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του
ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω
των 25 ετών.
β. Το ανώτατο όριο της περίπτωσης α εφαρµόζεται και επί
πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντολής όσον
αφορά στην εισφορά ασφαλισµένου.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης
ποσοστού 20% επιµεριζόµενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόµενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως,
κατηγορίες ασφαλισµένων, διατηρούµενης σε ισχύ του τεκµηρίου της ρύθµισης του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951:
α. Για τους ασφαλισµένους που έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως έµµισθοι ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική
ασφάλιση. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων, το ύψος
της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισµένο καθορίζεται
από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1.1.2018 σε 10%
και από 1.1.2019 και µετά σε 6,67%. Το ύψος της ασφαλιστικής
εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1.7.2016 σε 3%, από
1.1.2017 σε 5%, από 1.1.2018 σε 10% και από 1.1.2009 και µετά
σε 13,33%.
β. Για τους ασφαλισµένους που έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν
εξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
κοινωνική ασφάλιση.
γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλµένοι, διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισµών εφόσον συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας για
τις εισπραττόµενες αµοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συνολικού ποσού των αµοιβών.
δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη Διοικητικού Συµβουλίου Α.Ε. και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής κατ’ αποκοπή.
ε. Τα µέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν
αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής.
στ. Για τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου
υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδηµα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. Στο εισόδηµα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το οποίο
εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια ή αποδείξεις
επαγγελµατικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προ-
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βλεπόµενα στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρµοζοµένων, µη εφαρµοζοµένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του
άρθρου 39 του παρόντος.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, για λογαριασµό του
οποίου οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις
υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις
περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης
ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και
σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να
διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
5. Δεν αναπροσαρµόζονται, και παραµένουν στο ύψος που
προβλεπόταν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων, που εµπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της
υποπαραγράφου Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ11321/οικ.47523/1570 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2311), καθώς και των εργαζοµένων που υπάγονται
στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),
όπως ισχύει, καθώς και όσοι για την απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν
είτε αποκλειστικά και µόνο για τον κίνδυνο του ατυχήµατος είτε
εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο
ίδιο ύψος παραµένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
6. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισµένων που υπάγονται ή
θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο
ΝΑΤ, υπολογίζονται µηνιαίως επί του βασικού µισθού που δεν
µπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόµενο στην
ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των
επιδοµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του π.δ.
913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίµηνο.
7. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρµοζοµένης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούµενες
διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισµό των ποσοστών, οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα, η αναπροσαρµογή
των ποσοστών των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούµενων κατηγοριών ασφαλισµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
9. Από την 1.8.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3
παρ. δ’, στο άρθρο 4 παρ. γ’ του ν.δ. 465/1941 (Α’301), στο άρθρο 36 παρ. 2 του ν.δ. 158/1946 (Α’318), στο άρθρο 3 παρ. Γ’ του
ν. 1872/1951 (Α’202), στο άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση β’ του ν.
4041/1960 (Α’ 36), στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α’192), στα
άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α’243), στα άρθρα 2, 3
και 8 του ν. 1344/1973 (Α’36), στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/
1989 (Α’222), στους νόµους 248/1967, 1989/1991, καθώς και
στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται. Οι ασφαλισµένοι µισθωτοί οι οποίοι υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ,
καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρµοζοµένων και στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 4 του παρόντος.
10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ιδιωτικό
τοµέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται
από την οικεία τράπεζα στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δηµοσίου.
Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει
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σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Άρθρο 39
Εισφορές αυτοπασχολουµένων
και ελεύθερων επαγγελµατιών
1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα
πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι κατά τη διάκριση του
ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε
τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται µηνιαίως σε ποσοστό 20%.
β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούµενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που
είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο
κύριας σύνταξης ανέρχεται µηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα
πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση,
σε ποσοστό 17% για τα επόµενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20%
για το διάστηµα µετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
2. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος. Ως ετήσιο εισόδηµα των προσώπων
που είναι µέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρµογή του παρόντος, το γινόµενο
του πολλαπλασιασµού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί
του ποσοστού συµµετοχής εκάστοτε µέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζηµιών ή µηδενικών κερδών τα µέλη των προσωπικών
εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση των ασφαλισµένων
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί
ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, προσαυξηµένου
κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως αυτή καθορίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 κατ’
έτος για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση δραστηριότητας του ασφαλισµένου κατά
το προηγούµενο φορολογικό έτος, υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή
εξοφλείται εξ ολοκλήρου µέχρι και τη συµπλήρωση δεκαπέντε
(15) ετών ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέµατα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισµού της βάσης
υπολογισµού εισφορών ανά επαγγελµατική δραστηριότητα,
καθώς και τον τρόπο είσπραξης.
3. Η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται µε βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό
µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση
εφαρµογής της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου η ως άνω ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος
εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38.
4. Διατάξεις νόµου που προβλέπουν την καταβολή µειωµένων
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ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισµένους προερχόµενους από το Ε.Τ.Α.Α., κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην
ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται και για τους υγειονοµικούς που αµείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και για
τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
τον Κώδικα Δικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.
6. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι για τους οποίους, βάσει των
γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καταβάλλουν,
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση,
τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1α, 2 και 3 ασφαλιστικές
εισφορές.
7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο
σχετικά µε τις εισφορές αυτοπασχολουµένων και ελεύθερων
επαγγελµατιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού και οι εξής:
α. Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κάθε µορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύµων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την
οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα)
β. Τα µέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. µε αντικείµενο επιχειρήσεως
επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα σε όλη την
Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
γ. Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός
είναι η µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων επί κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονοµαστικών
µετοχών
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που
ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των εταίρων
ε. Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
8. Τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης
ασφαλισµένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ισόποσα και σταδιακά
ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να
διαµορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω
παράγραφο.
9. Στους ασφαλισµένους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι
οποίοι αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους
οποίους προκύπτει ότι το εισόδηµά τους προέρχεται από την
απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νοµικά)
εφαρµόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του
άρθρου 38 του παρόντος.
10. Από 1.7.2016 οι διατάξεις των άρθρων 10 του
ν.
4114/1960 «Περί Κώδικος Ταµείου Νοµικών» (Α’164), 6 του Οργανισµού Ταµείου Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β’131), 4 του
Κανονισµού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, Α’65), 4
του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α’ 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α’ 411),
37 του ν. 4507/1966 (Α’ 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α’
24), 7 παρ. Ζ’ του ν.4043/2012 (Α’ 25), καθώς και το π.δ. 197 της
6/14.4.1989 (Α’ 93) που προβλέπουν ένσηµα υπέρ της κοινωνικής
ασφάλισης για τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, δικαστικούς επιµελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Οµοίως,
καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των Συµβολαιογράφων υπέρ των Τοµέων Ασφάλισης Νοµικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συµβολαιογράφων του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) επί των δικαιωµάτων
τους από τη σύνταξη συµβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούµενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωµάτων στα κρατικά - τραπεζικά συµβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοί-
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χως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειµένου να διανεµηθούν
σύµφωνα, µε όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συµβολαιογράφων.
11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αµοιβής ανά δικηγορική
πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία έκδοση γραµµατίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί
µέσω ενσήµων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά,
αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά
για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε έµµισθη εντολή, τα
ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισµένου.
β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των
ανωτέρω ρυθµίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισµένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήµα, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5
του ν. 2042/1992.
γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν
την προβλεπόµενη µηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά
συµψηφίζονται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.
12. Από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει µε τις ασφαλιστικές
εισφορές και την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου
44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 50 του ν. 4144/ 2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού
Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
– Κλάδος ασφαλισµένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καθώς και υπέρ
των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων – Κλάδος
ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α., την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί
εµµίσθων ασφαλισµένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και
ελευθέριο επάγγελµα οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται µόνον
επί των µηνιαίων αποδοχών τους.
13. Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης,
µε αίτησή τους µπορούν να καταβάλλουν, µειωµένη κατά το 50%,
ασφαλιστική εισφορά, παραιτούµενοι από την προσαύξηση της
σύνταξής τους ως προς τα επόµενα έτη ασφάλισης.
14. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει των οποίων
υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων για τους
οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε
υποχρέωση υπαγωγής στον ΟΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων και
των ασφαλισµένων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος στον Τοµέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών
Πρακτόρων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015 παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31.12.2016.
15. Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές,
βάσει των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του
κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, Τοµέας Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονοµικών, Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), όπως
έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31.12.2015 παραµένουν αµετάβλητες
µέχρι 31.12.2016, εξαιρουµένης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και του κλάδου
µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από την
1.1.2016.
16. Μέχρι την 31.12.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από τους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
ασφαλιστικούς φορείς.
17. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ.του
Ε.Φ.Κ.Α., εξειδικεύονται οι κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων και
ελεύθερων επαγγελµατιών, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού
των εισφορών των κατηγοριών αυτών, οι οποίοι µέχρι την έναρξη
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ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων
Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Μέχρι την έκδοση της
Απόφασης αυτής η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών συνεχίζει µε το καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισµένων στον ΟΓΑ
1. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως αυτοπασχολούµενοι
στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ΟΓΑ, καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον
κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό
καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την
ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής
εκµετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδηµα καθενός από αυτούς λαµβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως αυτό ορίζεται
στην παράγραφο 2 περίπτωση β’ του παρόντος άρθρου, εκτός
αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα είναι ανώτερο από το γινόµενο των µελών της εκµετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης
υπολογισµού της εισφοράς αναγόµενη σε ετήσια βάση. Σε αυτή
την περίπτωση η εισφορά ισούται για όλα τα µέλη της εκµετάλλευσης µε το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήµατος προς τον
αριθµό των µελών της.
2. Το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους
ασφαλισµένους της παραγράφου 1 και τους µελλοντικούς ασφαλισµένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελµα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε ποσοστό 20%, αυξανόµενο σταδιακά από
την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 ως εξής:
α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των
υφισταµένων κατά την δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα ορίζεται
ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου µηνιαίου εισοδήµατος για τον
υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το
ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38.
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήµατος
διαµορφώνεται σε 14%.
δ. Για το διάστηµα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαµορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό
18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαµορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαµορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαµορφώνεται στο
τελικό ποσοστό 20%.
3. Στους ασφαλισµένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε
εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά κριτήρια, εφαρµόζονται αναλογικά,
ως προς τον τρόπο υπολογισµού της µηνιαίας ασφαλιστικής
τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Το αυτό ισχύει αναλογικά
και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ.

33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και
µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT
δυναµικότητας έως και πέντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’
118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων
των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα (10)
δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013.
4. Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία,
αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και
τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kW
υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
5. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως µισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1.1.2017, µηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο
σύνταξης ως µισθωτοί, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών
διατάξεων για τους ασφαλισµένους µισθωτούς που προέρχονται
από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-ασφαλισµένου για την κατηγορία αυτή των
ασφαλισµένων διαµορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από
1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την 1.1.2020 να έχει διαµορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38.
6. Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία πρώην ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισµού
και την αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισµών
της Ε.Ε. και χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, υπάγονται
στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
7. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αγρότισσες που είναι
παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, όπως και οι
αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται
στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
8. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές
ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται
εποχικά για χρονικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν
και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν
να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισης ως µισθωτοί για την απασχόλησή τους
αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστηµα των 150 ηµερών µπορεί να
κατανεµηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Οι ασφαλισµένοι αυτοί
υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
9. Η πρώιµη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συµβουλίου της
25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των
αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις
συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και
µέχρι συµπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως
ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω
ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσοµένων σε αυτό. Οι
ασφαλισµένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων
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1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρµοζόµενων.
10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρθρου στο
Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά
υπέρ αυτού, καταργούµενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισµού της
εισφοράς ορίζεται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος,
όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
11. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981, του άρθρου
2 του ν. 2458/1997, καθώς και της παρ. 7 υποπερίπτωση ια’ 6 του
ν. 4093/2012, σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.
12. Για τον προσδιορισµό του ασφαλιστέου εισοδήµατος και
άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού εκδίδεται
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης
1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής
περίθαλψης των µισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόµενα του
παρόντος νόµου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισµένο και
4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές
σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισµένο και
0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής
περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελµατιών, των ανεξάρτητα
απασχολούµενων, καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων
οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 39, και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατός τους,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου τους
ασφαλισµένους και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήµα.
3. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους
κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992 (Α’ 165), τα οποία υπάγονται
ή θα υπάγονταν, σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και τους αποφοίτους σχολών
ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφή νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου, η µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόµενου
κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Για τα ως άνω πρόσωπα, από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά
υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται για τα δύο πρώτα χρόνια
από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση σε ποσοστό 4,87%
επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 4,52% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,35% για παροχές
σε χρήµα. Για τα επόµενα τρία χρόνια ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 5,91% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται
κατά ποσοστό 5,48% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,43%
για παροχές σε χρήµα.
4. Ιδίως σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης
αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2018 ως εξής:
α. από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέµεται κατά ποσοστό 3,35% για παροχές σε
είδος και ποσοστό 0,26% για παροχές σε χρήµα.
β. Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ
υγειονοµικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται
κατά ποσοστό 4,39% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,34%
για παροχές σε χρήµα.
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γ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ
υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 5,84% επί του
ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 5,42%
για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,42% για παροχές σε χρήµα.
δ. Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ
υγειονοµικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του
ασφαλιστέου εισοδήµατος και κατανέµεται κατά ποσοστό 6,45%
για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήµα.
5. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την έναρξη ισχύος
µικρότερο ή µεγαλύτερο των οριζόµενων στο άρθρο αυτό, αναπροσαρµόζεται ισόποσα ετησίως µέχρι την 31.12.2019 ώστε από
1.1.2020 να διαµορφωθεί στα ανωτέρω ποσοστά.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 42
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών
1. α. Για τους απασχολούµενους ως εργάτες γης σε εργασίες
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσό
της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον
εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήµατα του Ε.Φ.Κ.Α.,
από τις συνεργαζόµενες µε τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήµατα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.
β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά µήνα στον
Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου.
γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον
εργοδότη, η οποία χρησιµοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, µέχρι του ορίου που θα οριστεί µε την απόφαση
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2.
2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόµενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόµενου, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του, της
διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των
εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ή στοιχείο για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από
γνώµη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προσµέτρηση
των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των
αγροτών, για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατός
τους, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 43
Προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το Ε.Τ.Α.Α. και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, καταβάλλονται εντός των προβλεπόµενων από τις οικείες διατάξεις προθεσµιών και, σύµφωνα µε την
ισχύουσα µέχρι 31.12.2016 για κάθε φορέα διαδικασία.
2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων,
ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, που έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και
του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των προσώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήµατα, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εναρµόνιση µε την καταβολή των
φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εµπροθέσµως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούµενες και βαρύνονται µε τις νό-
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µιµες προσαυξήσεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 44
Εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ 80) η οποία µε
τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) αναριθµήθηκε
σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης
υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων
καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόµενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που
αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και των παραγράφων 11 και
12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.
3863/2010 (Α’115), και των παραγράφων 11 και 12 που ν. 3986/
2011 (Α’ 152).
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές από µισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλµατος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόµενο
ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαµβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του µηνιαίου εισοδήµατός τους.
β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από
τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται
για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόµενης
επί του καταβαλλόµενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού
αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της µίας επικουρικής,
συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6%
υπολογίζεται στο άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων,
ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής
Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Άρθρο 45
Κοινό µητρώο εισφορών και φόρου εισοδήµατος
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό µητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών και φόρου εισοδήµατος στο οποίο ενσωµατώνονται
και εναρµονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωµής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήµατος και των
ασφαλιστικών εισφορών.
2. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του
2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης
και λειτουργίας του κοινού µητρώου, ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας, οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων, τοµέων
και κλάδων οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
της παραγράφου 1.
3. Από 1.7.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως
προσωπικού του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου συµπεριλαµβανοµένων
των δικαστών και δηµόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και
του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουµένων στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση έµµισθης εντολής ή

µίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε µηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των
συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η δοµή και το περιεχόµενο των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων, ο υπεύθυνος φορέας λήψης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων,
τοµέων και κλάδων, οι προσαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της
παραγράφου 3.
Άρθρο 46
Αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού
υπολογισµού εισφορών
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µπορεί να θεσπίζεται αντικειµενικό
σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού του ελάχιστου απαιτούµενου
αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή
κλάδους επιχειρήσεων κατά µήνα λειτουργίας της επιχείρησης
ή άλλο χρονικό διάστηµα και ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες. Η προσδιοριζόµενη κατά το σύστηµα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόµενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές
κατά µαχητό τεκµήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειµενικό
σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων
ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος ειδικότερο ζήτηµα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκµαρτό ποσό είναι µεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ηµεροµίσθια ο εργοδότης δύναται να αµφισβητήσει τον
υπολογισµό υποβάλλοντας εντός διµήνου από την υποβολή της
Α.Π.Δ. του αντίστοιχου διαστήµατος τους ισχυρισµούς του και
κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αµφισβητηθεί ο υπολογισµός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις
του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συµψηφίζεται µε οφειλόµενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριµένων
προσώπων αν διαπιστωθεί µεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριµένου εργοδότη κατά την ίδια
περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόµενους µερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συµψηφισθεί
µε το απαιτούµενο για τους ίδιους εργαζόµενους ποσό εισφορών
για πλήρη απασχόληση.
3. Η καταβολή των ελάχιστων εισφορών βάσει του αντικειµενικού συστήµατος της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσει
τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και ποινών αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την προβλεπόµενη για την συγκεκριµένη κατηγορία
επιχειρήσεων.
4. Το αντικειµενικό σύστηµα τεκµαρτού υπολογισµού ρυθµίζεται µε βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισµού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι ιδίως το είδος της επιχείρησης,
το µέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν
εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες,
η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή µέλη της οικογένειάς
του ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.
Άρθρο 47
Μετοχικά Ταµεία
1. Η χορήγηση παροχών από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και
από τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, χρηµατοδοτείται
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αποκλειστικά από τις καταθέσεις των µετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταµείων. Αποκλείεται οποιαδήποτε µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε εξαίρεση τους
πόρους έκτακτης χρηµατοδότησης των µερισµάτων των εν δυνάµει µερισµατούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Η υποπερίπτωση Ε’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α’ 85) και η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) καταργούνται.
Άρθρο 48
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.
1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο µε το άθροισµα
(Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού µισθού επί το χρόνο συµµετοχής στην ασφάλιση
του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Υποµέρισµα Μ.α
= ΒΜ * ΧΣ * Σ,
β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συµµετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των
αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη
κράτηση από την περίπτωση Α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ.
422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενο
σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύµφωνα µε
τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερα υποµερίσµατα Μ.β ανάλογα µε το κατά περίπτωση επίδοµα
ή αποζηµίωση): Υποµέρισµα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = µηνιαίο µέρισµα, Μ.α =α’ υποµέρισµα, Μ.β = β’ υποµέρισµα, ΒΜ = βασικός
µισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συµµετοχής στην
ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη
κράτηση από την περίπτωση Α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του
π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόµενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.
2. α) Ως βασικός µισθός (ΒΜ) για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων αποδοχών για
κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά
το βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας βάσει
των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας
ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται το τµήµα εκείνο των συντάξιµων αποδοχών για
κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά
τις επιπλέον του βασικού µισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το
πρώτον νοµίµως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του µετόχου, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και µε την προϋπόθεση ότι επί των
αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η
προβλεπόµενη κράτηση, σύµφωνα µε την περίπτωση Α’ της παρ.
1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ
του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζεται εντός του πρώτου
δεκαπενθηµέρου κάθε έτους µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ως το γινόµενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215%
επί το πηλίκο των εκτιµώµενων ετήσιων εσόδων αφαιρουµένων
των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία ετήσιων
ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση.
4. Τα δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έχουν
εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., µε βάση
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τον τύπο υπολογισµού του µερίσµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού
µητρώου των µετόχων.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της αναπροσαρµογής αυτής αρχίζουν από 1.1.2016. Η διαφορά µεταξύ του προκύπτοντος από
την αναπροσαρµογή νέου µερίσµατος και του αθροίσµατος του
προ της αναπροσαρµογής παλαιού µερίσµατος και της προσωπικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η
οποία δεν διατηρείται, µε κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από
τους µερισµατούχους και παραµένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των µελλοντικών γενεών µερισµατούχων του.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία µέχρι και τις 19.4.2005,
ως βασικός µισθός (ΒΜ) για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός µισθός και το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, µε βάση τα οποία πραγµατοποιήθηκε νοµίµως ανά µερισµατούχο η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
3336/2005 πρώτη αναπροσαρµογή των µερισµάτων τους.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.4.2005 µέχρι
και τις 31.10.2011, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ως βασικός µισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός µισθός και το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο µέτοχος κατά την
έξοδό του από την υπηρεσία.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1.11.2011 µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου το υποµέρισµα Μ.α καθορίζεται ίσο µε
το άθροισµα των υποµερισµάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν ως βασικό µισθό (ΒΜ), για το διάστηµα υπηρεσίας έως
31.10.2011, το βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο υπάλληλος την 31.10.2011 και, για
το διάστηµα υπηρεσίας από 1.11.2011 µέχρι και την έξοδο από
την υπηρεσία, το βασικό µισθό και το τυχόν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νοµίµως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από
την υπηρεσία, αντιστοίχως.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου
ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόµενη κράτηση, σύµφωνα µε την
περίπτωση Α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
5. Αποκλείεται ο καθορισµός κατώτατου ορίου µερίσµατος. Τα
δικαιούµενα από το Μ.Τ.Π.Υ. µερίσµατα όσων έχουν εξέλθει της
Υπηρεσίας, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία
υπολογίστηκαν µε βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου µερίσµατος, αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α) Εάν ο µέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συµπληρώσει
το ελάχιστο όριο συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονοµή µερίσµατος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούται, εφάπαξ επιστροφή των ατοµικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο
όριο συµµετοχής στο ταµείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, δεν έχει
αναγνωρίσει ή εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µέχρι
συµπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συµµετοχής και δεν έχει επιτύχει την απονοµή συντάξεως ή µερίσµατος µε την εφαρµογή
των διατάξεων του ν.δ. 4202/1961 και του ν. 3232/2004, όπως
ισχύουν, µε το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέµοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό. Μετά την είσπραξη των κρατήσεων από το µέτοχο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αναγνώρισης και
εξαγοράς χρόνου συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. και οι διατάξεις του
ν.δ. 4202/1961 (Α’ 175) και του ν. 3232/2004 (Α’ 48), µε το
Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέµοντα είτε ως συµµετέχοντα οργανισµό.
β) Ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της
εφάπαξ επιστροφής της προηγουµένης περιπτώσης καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, που
εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται σε
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µετόχους που αποµακρύνονται από την υπηρεσία µε οποιoδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα προς απονοµή µερίσµατος αρχίζει:
α) Για τον µέτοχο από την εποµένη της διακοπής της µισθοδοσίας του.
β) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος µετόχου, από την εποµένη του θανάτου του
ή της διακοπής της µισθοδοσίας του κατά περίπτωση.
γ) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του υπό µέρισµα µετόχου από την εποµένη της παρόδου ενός µηνός από την
επέλευση του θανάτου του.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται µέρισµα εφόσον έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του µετόχου. Εφόσον έχει συµπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας
του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται µέρισµα για διάστηµα
τριών (3) ετών, µετά την πάροδο των οποίων η καταβολή µερίσµατος αναστέλλεται µέχρι τη συµπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας του/της. Εφόσον δεν έχει συµπληρώσει το 52ο έτος της
ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται µέρισµα για
διάστηµα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν εφαρµόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω
χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις παραγράφους 5
και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του µερίσµατος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάµο.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ορφανά τέκνα των µετόχων δικαιούνται µέρισµα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαµα. Η ενηλικίωση επέρχεται µε τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Τα ορφανά τέκνα των µετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και
ανώτερες σχολές της ηµεδαπής ή ισότιµες της αλλοδαπής, δικαιούνται µέρισµα µέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως
όχι πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους,
εφόσον είναι άγαµα. Το µέρισµα καταβάλλεται µε την προσκόµιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το
οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξοµοιώνονται και τα ενήλικα άγαµα
ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ.
422/1981 (Α’114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωµα µερίσµατος και τα ενήλικα
τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µερίσµατα των κατονοµαζοµένων στην παράγραφο 1
του προηγουµένου άρθρου δικαιούχων χήρου/χήρας ή ορφανών
ορίζονται στο ήµισυ του µερίσµατος, το οποίο λάµβανε ή είχε δικαίωµα να λάβει ο αποβιώσας µέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε
όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα
τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.»
9. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους
για την απονοµή µερίσµατος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρµοδίας αρχής για την ηµέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου µετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του
ονόµατος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο
χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»
10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α’125), προστί-
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θεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και στους
υπαλλήλους - µετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποστεί µεταµόσχευση µυελού των οστών ή συµπαγών οργάνων (καρδιά,
πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου 45 του
π.δ. 422/1981 (Α’ 114), καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη
που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο,
καταργούνται.
12. Αιτήσεις για κανονισµό ή µεταβίβαση µερίσµατος του
Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, εξετάζονται µε βάση τις προϊσχύουσες αυτού
διατάξεις και στη συνέχεια τα µερίσµατα αυτά αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 (Α’
114), όπως αυτό αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο.
13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι µερίσµατος
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονοµή µερίσµατος, σύµφωνα µε το π.δ.
422/1981 (Α’ 114), όπως αντικαθίσταται µε το παρόν άρθρο,
παύει να καταβάλλεται µέρισµα από την πρώτη του µήνα που
έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής.
Άρθρο 49
Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήµατος
Στους πόρους Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 συµπεριλαµβάνονται οι
εξής:
1. Τα ποσά των επιβληθέντων προστίµων των άρθρων 23 και
24 του ν. 3996/2011, µε εξαίρεση το ποσοστό 20% που αποτελεί
έσοδο του προϋπολογισµού του σώµατος επιθεώρησης εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011.
2. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και
εκµετάλλευση ακινήτων του Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουµένων όσων έχουν µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε το
ν. 3986/2011.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 50
1. «Στο τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.
3191/2003 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)».
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η συµµετοχή
προσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων στα Δ.Σ. και συλλογικά όργανα Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας και Ν.Π.Δ.Δ., µετέχει ισότιµα και εκπρόσωπος της
Ο.Κ.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 51
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης –
Σύσταση - Σκοπός
1. Συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούµενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Αθήνα.
Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα
κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάµενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύµ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2016

φωνα µε τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και
µετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή
νοµική προσωπικότητα για την άσκηση των µη ασφαλιστικών
τους αρµοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το Δηµόσιο, περιέρχονται
στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εν γένει αρµοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
53, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέων στην
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία µε την προβλεπόµενη στο νόµο αυτόν χορήγηση:
α. µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου στους ασφαλισµένους ή/και στα µέλη της οικογενείας
τους,
β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους
συνταξιούχους και στους µέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισµένους
του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), οι
οποίοι, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν θεµελιώσει
δικαίωµα λήψης της παροχής, καθώς και στους συνταξιούχους
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006
(Α’84),
γ. παροχών ασθένειας σε χρήµα,
δ. ειδικών προνοιακών επιδοµάτων και
ε. κάθε άλλης παροχής σε χρήµα ή υπηρεσιών, για τις οποίες
καθίσταται αρµόδιος ο Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 52
Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α.
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι 31.12.2016,
ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Ε.Φ.Κ.Α. και πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο Οργανισµός του Ε.Φ.Κ.Α.,
µε τον οποίο ρυθµίζονται:
α. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές µονάδες, η
καθ’ ύλην και η κατά τόπον κατανοµή των αρµοδιοτήτων των
υπηρεσιών που τον συγκροτούν σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, καθώς και θέµατα λειτουργίας και αρµοδιότητάς τους.
β. Οι αρµοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων
και λοιπών οργανικών µονάδων.
γ. Οι κλάδοι του προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθµός και
η κατανοµή των θέσεων του προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες στην κεντρική και στις κατά τόπους υπηρεσίες του, καθώς
και τα τυπικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και
ειδικότητα.
δ. Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης και
τα τυπικά προσόντα των προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
ε. Η σύσταση ή συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών ή οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η κατάργηση ή µεταφορά
των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές µονάδες του.
στ. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν.
ζ. Η σύσταση κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταµένων µε δυνατότητα κατάργησης
αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
η. Η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάµενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η
ρύθµιση θεµάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους
κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή
συγχώνευση υφισταµένων.
θ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση, στελέχωση, αρµοδιότητες και λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
2.α. Από την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. συ-
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νιστώνται στο φορέα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., Διοικητικές Επιτροπές, µε
αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρµοδιότητες των Επιτροπών
αυτών καθορίζονται µε την ίδια ως άνω απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η αποζηµίωση των συµµετεχόντων στις εν λόγω επιτροπές.
β. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α’ της
παραγράφου αυτής, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες
Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α., µόνο όσον αφορά στην εξέταση και
λήψη απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας, οι Τοπικές Διοικητικές
Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα
αρµόδια όργανα του άρθρου 40 του Καταστατικού Ασφάλισης
και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει. Τα ως άνω όργανα
αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις εφαρµοζόµενες αναλόγως. Αντίστοιχα,
για υποθέσεις αρµοδιότητας των λοιπών εντασσόµενων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, στους οποίους προβλέπεται
µέχρι την ως άνω ένταξή τους διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών, αυτές εξετάζονται, µέχρι τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών, από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’115) αναφορικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εξακολουθούν να εφαρµόζονται από τον
Ε.Φ.Κ.Α..
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., στη
βάση πορίσµατος Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω Υπουργό, καθώς και Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 53
Ένταξη φορέων, κλάδων, τοµέων
και λογαριασµών στον Ε.Φ.Κ.Α.
1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης
και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, µε τους κλάδους, τοµείς και λογαριασµούς τους, πλην των
αναφερόµενων στο Κεφάλαιο Στ’, ως εξής:
Α. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασµός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ
– ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα.
γ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου.
δ. Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασµός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων
(ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τοµέας σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τοµέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου.
δδ. Τοµέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τοµέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών
Επικαίρων Τηλεόρασης.
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στστ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τοµέας σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τοµέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
θθ. Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης
(ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασµός Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασµός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασµός Δώρου Εορτών Εφηµεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου.
ββ. Τοµέας Υγείας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.
γγ. Τοµέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) και
ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών και ο ειδικός κλάδος για τους
δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί µε το άρθρο 39 του ν.
4075/2012 (Α’ 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων.
ββ. Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών.
γγ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τοµέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
ββ. Τοµέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
E. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961 (Α’ 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν. 2458/1997 (Α’
15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασµός Παροχών σε χρήµα.
ΣΤ. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.), συµπεριλαµβανοµένου
του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας
Ναυτικών (ΚΑΑΝ).
Ζ. Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ).
εε. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ).
στστ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας
της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τοµέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας
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«ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασµός Παροχών σε Χρήµα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες
ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 4.
3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών
του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρµοδιότητες των φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε
αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήµα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (Α’ 286), όπως
επικαιροποιήθηκε µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του
ν.
3655/2008 (Α’ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου
πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε µε την παρ. 9 του
άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α’115), το οποίο αποδίδεται στον
Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήµα του Τµήµατος Παροχών
Πρόνοιας Ασφαλισµένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση
των οποίων αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α..
Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους του πρώην Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους,
χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β’ του ν. 3371/2005 (Α’
178) εφόσον έχουν θεµελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το σχετικό δικαίωµα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόµου
εφαρµόζεται αναλογικά και στους µέχρι την 31.12.1992 ασφαλισµένους του ΕΤΑΤ που δεν έχουν θεµελιώσει, ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, δικαίωµα λήψης της προσυνταξιοδοτικής
παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισµού της επικουρικής τους
σύνταξης.
Άρθρο 54
Κ.Ε.Α.Ο.
1. Από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. µεταφέρεται και υπάγεται το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια και µε την ίδια οργανωτική δοµή
και προσωπικό. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από το Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α. ή από Υποδιοικητή του µετά από εκχώρηση της αρµοδιότητας αυτής.
2. Το Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητές που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία που το διέπει και λειτουργεί,
σύµφωνα µε αυτή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών
και φορολογικών οφειλών.
Άρθρο 55
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι µέχρι την ένταξη ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι και τα
προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, καθώς και οι
ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Δηµοσίου και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα
προστατευόµενα µέλη των οικογενειών αυτών.
2. Οι ασφαλισµένοι των ανωτέρω εντασσόµενων φορέων, κλά-
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δων, τοµέων και λογαριασµών, καθώς και του Δηµοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας αυτών,
όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει µε τις διατάξεις του ο
παρόν νόµος.
Άρθρο 56
Πόροι
1. Πόρους του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:
α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και
πόρος που θεσµοθετείται υπέρ αυτού.
β. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 53 του παρόντος, οι πρόσοδοι
περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόµου.
2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από
τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς
του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν
στους δικαιούχους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 57
Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.
1. Όργανα διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β)
το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).
2. Συνιστάται στον Ε.Φ.Κ.Α. µία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής
είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της
ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή θητεία, µε δυνατότητα
ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Συνιστώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. δύο (2) θέσεις Υποδιοικητών,
ιδίων προσόντων µε το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, οι
οποίοι επιλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016
και διορίζονται για τετραετή θητεία. Με την απόφαση διορισµού
ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή
ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Κατά τα λοιπά, µε απόφαση του Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α. µεταβιβάζονται στους Υποδιοικητές οι αρµοδιότητες
που ασκούνται από αυτούς.
4. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. είναι ενδεκαµελές (11), συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου του α.ν. 1778/1951 (Α’118 ) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α’1), και
αποτελείται από:
α. Το Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3.
β. Τους Υποδιοικητές, µε τους αναπληρωτές τους.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται
από τις Συµβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου 58 του παρόντος, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
θα οριστεί στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται
από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πανελ-
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λήνια Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον
αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, µε τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός
επιλέγει µεταξύ των προτεινοµένων από τα εν λόγω όργανα συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του,
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α., µε τον αναπληρωτή του, Η επιλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων µε καθολική, άµεση και
µυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το πνεύµα των διατάξεων του ν. 1264/1982 (Α’ 79).
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον
αναπληρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, προϊστάµενο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε τον αναπληρωτή του.
θ. Έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων µε αυτόν.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ., µε τους αναπληρωτές τους,
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε τετραετή θητεία.
5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον ορισµό
νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από ένα τρίµηνο από τη λήξη
της.
6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου παρίσταται ο αρµόδιος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ανάλογα µε τη φύση του συζητούµενου
θέµατος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος Τµήµατος σε περίπτωση
που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρµόδιος Προϊστάµενος
Διεύθυνσης.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου και ανάλογα µε το θέµα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο
Πρόεδρος της αντίστοιχης Συµβουλευτικής Επιτροπής, στην
οποία εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός χώρος.
Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Κ.Α., ο
οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε πράξη του Διοικητή.
7. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς
συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου.
8. Δεν διορίζεται ούτε µπορεί να αποτελεί µέλος του Δ.Σ.:
α. Ο µη συµπληρώσας το 25ο έτος της ηλικίας του.
β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δηµόσιο λειτούργηµα.
γ. Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση µε τον Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Ο διατελών βουλευτής.
ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε σηµαντική συναλλακτική σχέση µε
τον Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Ο µη έχων ή ο οριστικώς απωλέσας την ιδιότητα, για την
οποία διορίσθηκε.
ζ. Ο καθυστερών εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης των
µελών του Δ.Σ. από το αξίωµά τους. Επιπλέον, λόγους έκπτωσης
αποτελούν και οι αναφερόµενοι στις περιπτώσεις α’ έως δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016. Η έκπτωση επέρχεται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση δύνανται
να συζητηθούν θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
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διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις
οποίες τα παριστάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί
επείγουσας ανάγκης και συµφωνούν για τη συζήτησή τους.
10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες
το Δ.Σ. αποφασίζει την άµεση επικύρωσή τους.
11. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του
Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τουλάχιστον µία
(1) φορά το µήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών τουλάχιστον µελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία µε την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) µελών. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία µέχρι πέντε (5) µελών του Δ.Σ. δύναται αυτό να
συνεδριάζει και λαµβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι όµως για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την έλλειψη του πέµπτου µέλους.
12. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο
τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον
συµφωνούν στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης.
13. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με
όµοια απόφαση καθορίζεται και η µηνιαία αποζηµίωση των προσώπων που συµµετέχουν στο Δ.Σ..
Άρθρο 58
Συµβουλευτικές Επιτροπές
1. Στον Ε.Φ.Κ.Α. συνιστώνται και λειτουργούν Συµβουλευτικές
Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικές και
εργοδοτικές οργανώσεις και επιστηµονικοί φορείς, όπου αυτά
υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου, ως εξής:
α. Συµβουλευτική Επιτροπή µισθωτών ιδιωτικού τοµέα.
β. Συµβουλευτική Επιτροπή µισθωτών δηµοσίου τοµέα.
γ. Συµβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών και σωµάτων ασφαλείας.
δ. Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών.
ε. Συµβουλευτική Επιτροπή Δηµοσιογράφων και εργαζοµένων
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
στ. Συµβουλευτική Επιτροπή Επιστηµόνων.
ζ. Συµβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
η. Συµβουλευτική Επιτροπή Αγροτών.
2. Οι Συµβουλευτικές Επιτροπές του παρόντος άρθρου επικουρούν το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. στο έργο του, και έχουν ενδεικτικά
τις εξής αρµοδιότητες:
α. Τη συνδροµή προς το Δ.Σ. για τον καθορισµό της δράσης
και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του
Ε.Φ.Κ.Α..
β. Την εισήγηση και την υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για όλα
τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του
Ε.Φ.Κ.Α. και για κάθε θέµα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές
του Φορέα.
γ. Την επεξεργασία και την εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ.
για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισµού του
Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Την ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Δ.Σ του
Ε.Φ.Κ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η συγκρότηση, η
σύνθεση, οι αρµοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών, η διαδικασία

ανάδειξης των δύο (2) εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Δ.Σ.
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 59
Αρµοδιότητες Διοικητή
1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
β. Ασκεί τη διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. αποφασίζει για τα ζητήµατα
οργάνωσης και διαχείρισής του, διασφαλίζει και φέρει την ευθύνη για την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία του Φορέα
και την επίτευξη του σκοπού του.
γ. Μεριµνά για την εφαρµογή του συνόλου της νοµοθεσίας
που διέπει τον Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Ασκεί την εποπτεία του Κ.Ε.Α.Ο..
ε. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο τα ζητήµατα που
απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση για τη βελτίωση της οργάνωσης
και λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως. Με
απόφασή του µπορεί να αναθέτει την αρµοδιότητα εξώδικης εκπροσώπησης του Φορέα σε µέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο ή σε προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Φορέα.
ζ. Αναθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του αρµόδιου Υπουργού σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας, την εκπόνηση µελετών,
την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών για την αντιµετώπιση θεµάτων του Ε.Φ.Κ.Α..
η. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συµβάσεις
που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α., όπως και άλλου περιεχοµένου έγγραφα.
2. Ο Διοικητής µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στους
Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του
Ε.Φ.Κ.Α. αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά
περίπτωση «µε εντολή Διοικητή».
Άρθρο 60
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Ε.Φ.Κ.Α. προς εκπλήρωση των σκοπών του.
β. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα αναγκαία νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Φ.Κ.Α., τη
βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών είσπραξης εσόδων και διαχείρισης
εξόδων του Φορέα.
γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό
κάθε οικονοµικού έτους, καθώς και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή
του.
δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε. Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων του Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση µελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας και
εξουσιοδοτεί τον Διοικητή για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων και αποφάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
ζ. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων
του Ε.Φ.Κ.Α. ή υπεράσπιση των συµφερόντων αυτού.
η. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προµήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συµβάσεων εκτέλεσης έργου.
θ. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και µισθώσεων ή την παράταση της ισχύος
αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προµηθευτές, εφόσον
προβλέπεται από τη σύµβαση, την κήρυξη προµηθευτών έκπτω-
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των και την κατάπτωση ή µη συµβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συµβάσεων.
ι. Αποφασίζει για την κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες, µετά
από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µε βάση την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας και τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
ια. Αποφασίζει για τη συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης, ενηµέρωσης ή επιµόρφωσης.
ιβ. Μεριµνά και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση του µητρώου ασφαλισµένων, εργοδοτών και συνταξιούχων
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την τήρηση των ατοµικών µερίδων των
ασφαλισµένων.
ιγ. Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Διοικητή, τη διάθεση χρηµατικών ποσών από τα έσοδα του Ε.Φ.Κ.Α. για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεµινάρια κ.λπ. που εξυπηρετούν
υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και για δαπάνες που γίνονται για
τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµβάσεων ή
στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συµβάσεων
αυτής της µορφής.
ιδ. Μεριµνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεµών
υποθέσεων των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α., φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών.
2. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στον Διοικητή ή στα µέλη αυτού ή σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. ορισµένες αρµοδιότητές του, πλην των
περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 1, ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή Δ.Σ.».
Άρθρο 61
Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών
1. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών
του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις ειδικών συµβούλων - συνεργατών µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για κάθε γραφείο
ως εξής:
α. τέσσερις (4) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και
β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.
2. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των
πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης.
3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση υπαλλήλου του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως αυτός οριοθετήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 1256/1982 (Α’65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρµογή αναλόγως
της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (Α’ 137).
Άρθρο 62
Διοικητική Οργάνωση
1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του ο Ε.Φ.Κ.Α.
διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή.
β. Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών.
γ. Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος.
δ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών
Υποθέσεων.
ε. Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων.
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης.
ζ. Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων.
η. Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας.
θ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
ι. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
ια. Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων και Εργοδοτών.
2. Σε όλες τις οργανικές µονάδες της παραγράφου 1, πλην των
οργανικών µονάδων των περιπτώσεων α’, β’και γ’, λειτουργούν
Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας.
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3. Επίσης, στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν:
α. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες
περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις. Για τις ανάγκες της λειτουργίας του Γραφείου αυτού, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους κατά µία (1), των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ.
κατά δύο (2), και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. κατά
τέσσερις (4).
β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 63
Τµήµα Γραµµατείας Διοικητή
Το Τµήµα Γραµµατείας του Διοικητή, το οποίο επικουρεί αυτόν
στο έργο του, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την επιµέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Διοικητή.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του µε τις υπηρεσιακές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
γ. Το συντονισµό για το χειρισµό από τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέµατος που αφορά τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπικών του
υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενηµέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.
στ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και την
τήρηση των πρακτικών του.
ζ. Την επιµέλεια για την προµήθεια και διαχείριση υλικών.
Άρθρο 64
Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών
Το Τµήµα Γραµµατείας Υποδιοικητών επικουρεί τους Υποδιοικητές στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχει την επιµέλεια της
αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και
στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία τους µε τις υπηρεσίες, το
προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
Άρθρο 65
Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος
1. Η Διεύθυνση Ειδικού Προγράµµατος διαρθρώνεται από τα
ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Ενοποίησης Μητρώων Ασφαλισµένων.
β. Τµήµα Ψηφιοποίησης Ασφαλιστικού Ιστορικού των Ασφαλισµένων.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράµµατος
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Ενοποίησης Μητρώων Ασφαλισµένων.
αα. Η δηµιουργία και ο καθορισµός της µορφής του ενιαίου
µητρώου ασφαλισµένων στον Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαµβάνουν
αντίστοιχα τους ασφαλισµένους στο Δηµόσιο Τοµέα και στους
εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς.
ββ. Ο προσδιορισµός και η αναλυτική καταγραφή των τεχνικών
προδιαγραφών για τη µεταφορά όλων των ασφαλισµένων, µε το
ιστορικό ασφάλισής τους και τα λοιπά δεδοµένα στο ενιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η προετοιµασία και η µορφοποίηση των δεδοµένων των
ασφαλισµένων στη µορφή που απαιτείται από το κάθε ασφαλιστικό ταµείο και το δηµόσιο για τη µεταφορά στον Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η µεταφορά των µορφοποιηµένων δεδοµένων των ασφαλισµένων και η ενοποίησή τους στο ενιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας ενηµέρωσης του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α. για τους νέους ασφαλισµένους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα από άλλα συστήµατα
πληροφορικής όπως λ.χ. το ΕΡΓΑΝΗ.
στστ. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας ενηµέρωσης του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α. για τους νέους
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ασφαλισµένους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα.
ζζ. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας καταχώρισης στο ενιαίο µητρώο του Ε.Φ.Κ.Α. για τους µη µισθωτούς
νέους ασφαλισµένους.
ηη. Η µεταφορά του µητρώου εργοδοτών από το Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. στον Ε.Φ.Κ.Α..
θθ. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση των διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας, της ακεραιότητας και της ορθότητας των δεδοµένων του
ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α..
ιι. Η δηµιουργία αναφορών µε στατιστικά δεδοµένα, καθώς και
η τακτική και έκτακτη αξιολόγηση της πορείας και της διαδικασίας δηµιουργίας του ενιαίου µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α..
κκ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η τροποποίηση και η επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τη δηµιουργία του ενιαίου
µητρώου του Ε.Φ.Κ.Α., την υλοποίηση της διαδικασίας µεταφοράς δεδοµένων, την ενηµέρωση µε τα δεδοµένα των νέων ασφαλισµένων και τους ελέγχους των δεδοµένων.
β. Τµήµα Ψηφιοποίησης Ασφαλιστικού Ιστορικού των Ασφαλισµένων.
αα. Η µεταφορά, η καταχώριση και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού στον Ε.Φ.Κ.Α. όλων των ασφαλισµένων του
Δηµοσίου και των εντασσοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών.
ββ. Ο προσδιορισµός και η αναλυτική καταγραφή των τεχνικών
προδιαγραφών για την αξιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού
από το σύστηµα AΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ, καθώς και από τα συστήµατα
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικών φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών.
γγ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η αξιοποίηση των δεδοµένων του ασφαλιστικού ιστορικού από το σύστηµα ATΛΑΣ
της ΗΔΙΚΑ.
δδ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η µεταφορά των δεδοµένων του ασφαλιστικού ιστορικού που βρίσκεται στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς σε
ηλεκτρονική µορφή στον Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας καταχώρισης του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισµένων που
βρίσκεται σε φυσική µορφή στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς.
στστ. Η καταχώριση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισµένων, το οποίο βρίσκεται σε φυσική µορφή στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, σύµφωνα µε τη
διαδικασία καταχώρισης.
ζζ. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση των διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας, της ακεραιότητας, και της ορθότητας των δεδοµένων του
ασφαλιστικού βίου του Ε.Φ.Κ.Α..
ηη. Ο προσδιορισµός, η καταγραφή και η υλοποίηση της διαδικασίας συµπλήρωσης των κενών και διόρθωσης πιθανών σφαλµάτων µε αυτόµατο ή µη τρόπο ή/και µε τη συµµετοχή των
ασφαλισµένων.
θθ. Η δηµιουργία αναφορών µε στατιστικά δεδοµένα, καθώς
και η τακτική και έκτακτη αξιολόγηση της πορείας και της διαδικασίας ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού ιστορικού.
ιι. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η τροποποίηση και η επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής, όπου απαιτείται για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού στο ενιαίο µητρώο του
Ε.Φ.Κ.Α., για την υλοποίηση της διαδικασίας µεταφοράς δεδοµένων και τους ελέγχους αυτών.
Άρθρο 66
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και
Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:
α. Ο εσωτερικός Έλεγχος.
β. Ο έλεγχος εσωτερικών υποθέσεων.

Άρθρο 67
Γενικές Διευθύνσεις
1. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων του Ε.Φ.Κ.Α. έχει
ως σκοπό:
α. Τον προσδιορισµό, την καταγραφή, την εφαρµογή και την
παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών
ασφάλισης των µισθωτών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
β. Τον προσδιορισµό, την καταγραφή, την εφαρµογή και την
παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών
ασφάλισης για τους µη µισθωτούς ασφαλισµένους των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
γ. Την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των υπαγόµενων
στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων.
δ. Την επεξεργασία των δεδοµένων και τη διενέργεια όλων των
τακτικών, περιοδικών και έκτακτων ελέγχων ασφάλισης.
ε. Τους ελέγχους για ανασφάλιστη εργασία, την εφαρµογή
των διαδικασιών ασφάλισης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα της εισφοροδιαφυγής, µε στόχο τη συµµόρφωση και τη βελτίωση της συµµόρφωσης των ασφαλισµένων
και των εργοδοτών.
στ. Την εκπόνηση µελετών και στατιστικών αναλύσεων, καθώς
και τη δηµιουργία περιοδικών αναφορών µε στατιστικά δεδοµένα
που αφορούν τις εισφορές και τους ελέγχους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης έχει ως σκοπό την εποπτεία της οµαλής λειτουργίας όλων των οικονοµικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και την άσκηση
των αρµοδιοτήτων οικονοµικού ενδιαφέροντος, την ευθύνη για
τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα, και ιδίως:
α. Την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου γενικού προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το νόµο.
β. Την οικονοµική διαχείριση του Ε.Φ.Κ.Α., την παρακολούθηση
και πραγµατοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και την
υποβολή των προβλεποµένων δηλώσεων.
γ. Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τη διαχείριση του ενεργητικού, καθώς και της κινητής και
της ακίνητης περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη συντήρηση των υποδοµών.
στ. Τη διενέργεια κάθε είδους προµηθειών και τη διαχείριση
των αναλώσιµων και µη υλικών.
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου παγίων και
αναλωσίµων.
η. Την παροχή νοµικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες και
τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α..
θ. Το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση
υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ια. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου.
ιβ. Την τήρηση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου εισερχόµενης και
εξερχόµενης αλληλογραφίας του Ε.Φ.Κ.Α..
3. Η Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων έχει ως σκοπό:
α. Την απονοµή συντάξεων προς τους ασφαλισµένους του
Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς δικαιούχους λόγω θανάτου κ.λπ..
β. Την απονοµή λοιπών παροχών που απορρέουν από την
κύρια σύναξη προς τους δικαιούχους.
γ. Την απονοµή συντάξεων σε ασφαλισµένους, των οποίων τα
δικαιώµατα σύνταξης απορρέουν από χώρες εντός και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. Το χαρακτηρισµό ατυχηµάτων ως εργατικών και την απονοµή συντάξεων λόγω εργατικών ατυχηµάτων.
ε. Τη διευθέτηση ζητηµάτων, την επίλυση διαφορών και την
εξέταση και αντιµετώπιση αιτηµάτων και διοικητικών προσφυγών
σχετικά µε συνταξιοδοτικά θέµατα.
στ. Την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων των δικαστη-
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ρίων της χώρας, καθώς και του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ζ. Την παροχή του απαραίτητου τεκµηριωτικού υλικού προς τη
νοµική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για την εκπροσώπηση της υπηρεσίας και την υποστήριξη στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποθέσεων που
αφορούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα.
η. Την επιµέλεια για την τήρηση και τη διαρκή ενηµέρωση του
µητρώου συνταξιούχων.
θ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου.
4. Η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας έχει ως
σκοπό:
α. Τη συγκέντρωση δεδοµένων µε κάθε πρόσφορο τρόπο για
την πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων και µελετών σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, την
αξιολόγηση των κινδύνων, την ασφάλεια και τον προσδιορισµό
των δραστηριοτήτων µε µεγάλη επικινδυνότητα για την υγεία των
ασφαλισµένων.
β. Τη διατύπωση προτάσεων για την ένταξη ή µη ένταξη δραστηριοτήτων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών.
γ. Την ενηµέρωση, µε αποστολή εκπροσώπων στους χώρους
εργασίας, των ασφαλισµένων και των εργοδοτών σχετικά µε το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο επί θεµάτων υγείας και ασφάλειας
µε σκοπό την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.
δ. Την απονοµή επιδοµάτων ασθένειας, µητρότητας, τοκετού
και κάθε άλλης παροχής υγείας σε χρήµα, καθώς και επιδοµάτων
ανεργίας και δώρου, όπου αυτά προβλέπονται.
ε. Την απονοµή και την παρακολούθηση συντάξεων λόγω ανικανότητας προς εργασία.
στ. Τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη στελέχωση περιφερειακών επιτροπών ιατρικής αξιολόγησης των αιτηµάτων για σύνταξη λόγω ανικανότητας και για παροχή
επιδοµάτων ασθένειας, µητρότητας, τοκετού κ.λπ..
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου αναπήρων.
η. Τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των αποτελεσµάτων των
υγειονοµικών επιτροπών και υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών που απορρέουν από αυτές.
θ. Την πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων για την αξιολόγηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
υγειονοµικών επιτροπών, ώστε να διατυπώνονται προτάσεις
οµοιόµορφης αντιµετώπισης των περιστατικών κατά την αξιολόγηση. Επιπλέον διατύπωση προτάσεων και συνεργασία µε τους
εργοδότες και τους εργαζόµενους για την πρόληψη και την αποκατάσταση.
ι. Την διευθέτηση ζητηµάτων, την επίλυση διαφορών και την
εξέταση και αντιµετώπιση αιτηµάτων και διοικητικών προσφυγών
σχετικά µε θέµατα παροχών σε χρήµα για τα οποία απαιτείται ιατρική γνωµάτευση.
ια. Την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας, καθώς και του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ιβ. Την παροχή του απαραίτητου τεκµηριωτικού υλικού προς
τη νοµική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. για την εκπροσώπηση της υπηρεσίας και την υποστήριξη στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποθέσεων για
τις οποίες απαιτείται ιατρική γνωµάτευση.
ιγ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιδ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου.
5. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης έχει ως
σκοπό:
α. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
δεδοµένων από κάθε άλλη εγχώρια και αλλοδαπή πηγή για την
πραγµατοποίηση στατιστικών και οικονοµικών αναλύσεων και µελετών.
β. Την εκπόνηση και την επικαιροποίηση του στρατηγικού σχε-
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διασµού του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Την έκδοση αναφορών και δελτίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την ενηµέρωση των υπηρεσιών του E.Φ.Κ.Α., καθώς
και άλλων φορέων και υπηρεσιών και των πολιτών για το έργο
του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τη σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για το έργο
του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Την κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού δράσης, την εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών
σχεδίων για την υλοποίησή του, καθώς και την παρακολούθηση
της υλοποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
στ. Την οργάνωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και την
εκπόνηση µελετών για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την προσαρµογή της οργανωτικής δοµής του Ε.Φ.Κ.Α. στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
ζ. Τη διαχείριση, την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση της οργανωτικής δοµής, της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και τη διαχείριση και επικαιροποίηση της ροής εργασιών.
η. Την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επικαιροποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. προς τους ασφαλισµένους
και εργοδότες.
θ. Την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του έργου Ε.Φ.Κ.Α.
µε σύστηµα δεικτών µέτρησης της ποιότητας και της αποδοτικότητας.
ι. Τη µέτρηση και αξιολόγηση του βαθµού συµµόρφωσης των
ασφαλισµένων και των εργοδοτών.
ια. Τις διεθνείς σχέσεις, την παρακολούθηση, τη µελέτη, την
αξιοποίηση προτάσεων, µελετών και εκθέσεων εγχωρίων και διεθνών φορέων και τη προετοιµασία προτάσεων για διεθνείς συµφωνίες.
ιβ. Τη συνεργασία και την επικοινωνία µε άλλους εγχώριους
και διεθνείς φορείς και υπηρεσίες.
ιγ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιδ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου.
6. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως
σκοπό:
α. Τη διαρκή παρακολούθηση και µελέτη των εξελίξεων στο
χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
β. Την εκπόνηση και τη διαρκή επικαιροποίηση στου στρατηγικού σχεδίου του Ε.Φ.Κ.Α. µε αντικείµενο τις υποδοµές πληροφορικής, τις υποδοµές δικτύων και τις υποδοµές των
επικοινωνών.
γ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέµατα ασφάλειας
των συστηµάτων πληροφορικής και ασφαλούς επικοινωνίας,
καθώς και ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η εφαρµογή της πολιτικής ασφάλειας στα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών
του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, τη συντήρηση, και την επικαιροποίηση και την απρόσκοπτη λειτουργία
των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, τη συντήρηση, και την επικαιροποίηση των εφαρµογών πληροφορικής
και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
στ. Τον προσδιορισµό των αναγκών και των προδιαγραφών για
την προµήθεια εξοπλισµού και εφαρµογών πληροφορικής και
επικοινωνιών.
ζ. Την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του µητρώου εξοπλισµού
και εφαρµογών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
η. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη διαρκή υποστήριξη και τη
συντήρηση των βάσεων δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και το
σχεδιασµό και εφαρµογή των κανόνων ακεραιότητας και ασφαλούς διαφύλαξης των δεδοµένων.
θ. Την περιοδική και έκτακτη συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής, δικτύων και επικοινωνιών.
ι. Την περιοδική και έκτακτη συντήρηση και επικαιροποίηση
των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ια. Τη διαρκή υποστήριξη των χρηστών των συστηµάτων και
των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ιβ. Την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών και
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των επιχειρήσεων στα συστήµατα πληροφορικής για την υποβολή δηλώσεων και αιτηµάτων, καθώς και για την ενηµέρωσή
τους µε τα δεδοµένα τα οποία τους αφορούν.
ιγ. Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την υποστήριξη της ροής εργασιών.
ιδ. Την τήρηση του Φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου εγγράφων του Ε.Φ.Κ.Α..
ιε. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιστ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου.
7. Η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων και Εργοδοτών έχει ως σκοπό:
α. Το σχεδιασµό, τον προσδιορισµό, την ανάπτυξη, την εκπόνηση του σχεδίου ροής εργασιών και την υποστήριξη της λειτουργίας των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιακών
µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων που αφορούν το έργο των
περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών µε σκοπό τη µελέτη και
την αξιολόγηση για τον προσδιορισµό των αναγκών σε υποδοµές
και προσωπικό, καθώς και τον επαναπροσδιορισµό του πλήθους
και του µεγέθους των υπηρεσιών και την επικαιροποίηση του
σχεδίου ροής εργασιών.
γ. Τη διαρκή παρακολούθηση της ροής εργασιών των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως και να αντιµετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις.
δ. Το σχεδιασµό, τη δηµιουργία, τη στελέχωση και τη λειτουργία υπηρεσιακής µονάδας, της οποίας αποστολή θα είναι η προσωρινή ενίσχυση µε εξειδικευµένο προσωπικό των
περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση
εκτάκτων καταστάσεων.
ε. Την παροχή υποστήριξης και οδηγιών προς τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες.
στ. Την επιµέλεια για την τήρηση, τη διαρκή ενηµέρωση και τις
µεταβολές των µητρώων των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.
ζ. Την παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας για θέµατα ασφάλισης, καθώς και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ενηµερότητας.
η. Την αντιµετώπιση και επίλυση διαφορών σε θέµατα ασφάλισης.
θ. Τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρου για την εξ αποστάσεως ενηµέρωση των πολιτών για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας
του Ε.Φ.Κ.Α. (contact centre).
ι. Τις δηµόσιες σχέσεις και την επικοινωνία για την προβολή
και την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ε.Φ.Κ.Α.
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και των ωφελειών
που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές.
ια. Το σχεδιασµό, την επικαιροποίηση και τη διαρκή υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου υποβολής αιτηµάτων, υποβολής
δηλώσεων, επικοινωνίας και ενηµέρωσης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς
και τη στατιστική παρακολούθηση όλων των δεδοµένων για τη
ροή εργασιών µέσω του διαδικτυακού τόπου.
ιβ. Τον προσδιορισµό, τη διαχείριση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη µεταβατική περίοδο ως την πλήρη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α..
ιγ. Την εισήγηση για τη σύσταση οµάδων διοίκησης έργου σε
θέµατα της αρµοδιότητάς της.
Άρθρο 68
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης.
β. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού.
γ. Διεύθυνση Προµηθειών.
δ. Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών.
ε. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
(ΠΣΕΑ).
στ. Αυτοτελές Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλο.

2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα
Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού.
β. Τµήµα Λογιστηρίου.
γ. Τµήµα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας.
δ. Τµήµα Εκτέλεσης Δαπανών.
ε. Τµήµα Εποπτείας και Ελέγχου Δαπανών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού.
αα. Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση, τροποποίηση και η αναµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
ββ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
και της διαχείρισης των δαπανών, σύµφωνα µε τους τεθέντες δηµοσιονοµικούς στόχους και η αιτιολογηµένη εισήγηση για την
αναµόρφωσή του κατά τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες.
γγ. Η επιµέλεια για την κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη µεταφορά τους στις υπηρεσιακές µονάδες του
Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων.
εε. Η κατανοµή των συνεισπραττόµενων εσόδων σε τρίτους
δικαιούχους.
στστ. Η συλλογή, επεξεργασία δηµοσιονοµικών στοιχείων, η
εκπόνηση σχετικών αναλύσεων και η σύνταξη αναφορών.
ζζ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων
της Διοίκησης και των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
ηη. Η µέριµνα για τη συστηµατική ενηµέρωση της Διεύθυνσης
Οικονοµικής Διαχείρισης µε όλα τα στοιχεία αρµοδιότητας του
Τµήµατος.
β. Τµήµα Λογιστηρίου
αα. Η επιµέλεια της οργάνωσης, συντονισµού και εποπτείας
όλων των οικονοµικών υπηρεσιών των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η κατάρτιση και ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου.
γγ. Η τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Ταµείου των κλάδων
Κύριας Ασφάλισης, Παροχών σε Χρήµα και Ανεργίας, η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν.
δδ. Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισµού και απολογισµού του
Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η υποβολή των κατά νόµο δηλώσεων και στοιχείων στην
αρµόδια φορολογική αρχή.
στστ. Η επιµέλεια της απόδοσης των εισφορών και κρατήσεων
υπέρ των δικαιούχων οργανισµών, καθώς και του φόρου και χαρτοσήµου υπέρ του Δηµοσίου.
ζζ. Η µέριµνα για την συµφωνία των πάσης φύσεως λογαριασµών (τραπεζών, υπολόγων κ.λπ.).
ηη. Ο έλεγχος των ταµειακών παραστατικών. Ο έλεγχος και η
συµφωνία των µηνιαίων αντιγράφων λογαριασµών του Ε.Φ.Κ.Α.
και Τραπεζών (EXTRAIT) και η ανάλυση της χρέωσης και πίστωσης τους µε βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία
εσόδου - εξόδου.
θθ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου
για την έγκριση του ισολογισµού.
ιι. Η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α.
και η µέριµνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίησή τους.
κκ. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση των κανονιστικών διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων λογιστικοοικονοµικού περιεχοµένου.
λλ. Η τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου του λογιστηρίου.
γ. Τµήµα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας
αα. Η µέριµνα για µισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού
του Ε.Φ.Κ.Α. και η χορήγηση ατοµικών δελτίων µισθοδοσίας.
ββ. Η τήρηση του µισθολογικού µητρώου του προσωπικού
όλων των κατηγοριών. Η υλοποίηση της µισθολογικής εξέλιξης,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η χορήγηση βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου, κρατήσεων και εισφορών.
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γγ. Η εκκαθάριση των αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού, των εκτός έδρας αποζηµιώσεων και εξόδων κίνησης, των
επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών, και εν γένει των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και
των αµοιβών από Συµβούλια και Επιτροπές.
δδ. Η µέριµνα για την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων, εισφορών, φόρου, κράτηση προστίµων, χαρτοσήµου, διατροφών κ.λπ. ή καταλογισµών.
εε. Η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεων
αυτού προς το Ε.Φ.Κ.Α., και η έκδοση των σχετικών παραστατικών.
στστ. Η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η εκτέλεση της εξαγοράς προϋπηρεσιών του προσωπικού.
δ. Τµήµα Εκτέλεσης Δαπανών
αα. Η ενταλµατοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., η έκδοση των λογιστικών παραστατικών που αφορούν σε οικονοµικές
πράξεις και η τήρηση και παρακολούθηση των αντίστοιχων λογαριασµών.
ββ. Η παρακολούθηση των χρηµατικών υπολοίπων, η µέριµνα
για τον εφοδιασµό των Τραπεζών που έχουν ταµειακή διαχείριση
µε τα αναγκαία χρηµατικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών πληρωµής των παροχών και δαπανών που αποστέλλονται από τις τράπεζες.
γγ. Η µέριµνα για την κανονική είσπραξη των κοινωνικών
πόρων, των επιχορηγήσεων, της κάθε µορφής κρατικής χρηµατοδότησης και η αποστολή εγγράφων αρµοδίως για την είσπραξη των οφειλόµενων ποσών.
δδ. Η εκτέλεση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του
Ε.Φ.Κ.Α. από την εφαρµογή των διατάξεων για τη διαδοχική και
διακρατική ασφάλιση.
εε. Η πληρωµή και έκδοση των σχετικών παραστατικών των
αποδοχών του προσωπικού, των εκτός έδρας αποζηµιώσεων και
εξόδων κίνησης, των επιδοµάτων και πρόσθετων αµοιβών, και εν
γένει των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων και των αµοιβών από Συµβούλια και Επιτροπές.
στστ. Η µέριµνα για την είσπραξη επιδικασθεισών δαπανών
και πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς το Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η κίνηση και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών (σε ταµειακό επίπεδο καθηµερινά).
ε. Τµήµα Εποπτείας Ελέγχου Δαπανών:
αα. Ο έλεγχος για την πραγµατοποίηση των εν γένει δαπανών
και υποχρεώσεων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η εποπτεία της εκκαθάρισης των πάσης φύσεως δαπανών
του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του
Ε.Φ.Κ.Α..
4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού συγκροτείται από τα
Τµήµατα:
α. Τµήµα Μητρώου, Διοίκησης και Ανάπτυξης.
β. Τµήµα Σταδιοδροµίας και Εξέλιξης.
γ. Τµήµα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
δ. Τµήµα Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων.
ε. Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών Οργάνων
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Μητρώου, Διοίκησης και Ανάπτυξης
αα. Η τήρηση και ενηµέρωση του προσωπικού µητρώου (φυσικού και ηλεκτρονικού) των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η έκδοση µηνιαίων δελτίων κίνησης και µεταβολών του
προσωπικού.
γγ. Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δδ. Ο χειρισµός των θεµάτων διορισµού, πρόσληψης, µετάθεσης, µετακίνησης, υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης και λύσης
της σχέσης του µόνιµου προσωπικού.
εε. Ο χειρισµός όλων των θεµάτων µη µόνιµου προσωπικού µε
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύµβασης έργου, έµµισθης
εντολής, και µε κάθε άλλη σχέση.
στστ. Η επεξεργασία δεδοµένων για τη σύνθεση και τις µεταβολές του προσωπικού, καθώς και ο προγραµµατισµός των
αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και η κατανοµή του προσωπικού σε κλάδους, βαθµούς και ειδικότητες των µονίµων υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Οι αποσπάσεις προσωπικού από ή προς Υπουργεία ή άλλους Φορείς, καθώς και σε Φορείς του εξωτερικού.
ηη. Ο χειρισµός αιτήσεων του προσωπικού για άσκηση ιδιωτικού έργου, καθώς και αιτήσεων αδειών άνευ αποδοχών.
θθ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τις κανονικές, αναρρωτικές και εκπαιδευτικές άδειες του προσωπικού και λοιπές
άδειες.
ιι. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού.
κκ. Η µέριµνα για τη µετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό
και το εξωτερικό του Διοικητή, Υποδιοικητών, καθώς και των
υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α..
λλ. Οι εγκρίσεις οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε υπαλλήλους µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Σταδιοδροµίας και Εξέλιξης
αα. Η µέριµνα για την ανάπτυξη περιγραµµάτων περιγραφής
των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η
επικαιροποίηση τους.
ββ. Η ταξινόµηση των θέσεων εργασίας ανάλογα µε τα απαιτούµενα προσόντα, καθώς και η αντιστοίχησή τους µε βαθµούς
ανάλογα µε το ισχύον κάθε φορά νοµικό πλαίσιο βαθµολογικής
εξέλιξης.
γγ. Η ανάπτυξη και η καθιέρωση συστήµατος αξιοποίησης των
υπαλλήλων ανάλογα µε τα προσόντα και την τοποθέτησή τους
στις ανάλογες θέσεις µε βάση τα περιγράµµατα.
δδ. Η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την νοµοθεσία για τη βαθµολογική ένταξη και εξέλιξη του προσωπικού.
εε. Η µέριµνα για την προκήρυξη των θέσεων, την επιλογή και
την τοποθέτηση των προϊσταµένων όλων των οργανικών µονάδων
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τη µετακίνηση ή τη µετάθεση των προϊσταµένων.
γ. Τµήµα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
αα. Η ανίχνευση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού του
Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η συµµετοχή στην
οργάνωση και υλοποίηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης
των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
γγ. Η υποβολή για έγκριση και πιστοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προγραµµάτων εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης.
δδ. Η µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου
επαγγελµατική κατάρτιση του προσωπικού σε συνεργασία µε τις
κατά περίπτωση υπηρεσίες τους Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η µέριµνα για την εκπροσώπηση του Ε.Φ.Κ.Α. σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών φορέων.
στστ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, εκµάθησης ξένων γλωσσών,
καθώς και σε επιµορφωτικά προγράµµατα, συνέδρια και σεµινάρια για θέµατα συναφή προς τα αντικείµενα του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η µέριµνα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
ηη. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς το
βαθµό επίτευξης των στόχων, καθώς και το βαθµό µεταφοράς της
γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον.
θθ. Ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και η εισήγηση µέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών.
ιι. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση,
συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
κκ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό της ασφαλιστικής περιοχής των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
λλ. Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβασης αρµο-
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διοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.
δ. Τµήµα Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων
αα. Η µέριµνα για την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων
περί δεοντολογίας.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου στο σύνολο του προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
δδ. Η τήρηση αρχείου των πειθαρχικών ποινών και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
εε. Η παροχή απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια επί αιτήσεων
ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
στστ. Η τήρηση των απαιτούµενων διαδικασιών για την επαναφορά και την αποκατάσταση υπαλλήλων που αθωώνονται κατά
την πειθαρχική διαδικασία.
ζζ. Η ανταλλαγή πληροφοριών µε υπηρεσίες και αρχές σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ε. Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίων και Συλλογικών Οργάνων
Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση,
συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε τον καθορισµό της ασφαλιστικής περιοχής των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
Η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.
αα. Η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
ββ. Η συγκρότηση οµάδων εργασίας και ο ορισµός εκπροσώπων του Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και οµάδες εργασίας άλλων φορέων.
γγ. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η µέριµνα για την υλοποίηση της διαδικασίας αρχαιρεσιών
της εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
6. Η Διεύθυνση Προµηθειών συγκροτείται από τα παρακάτω
Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Προδιαγραφών
β. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης Προµηθειών
Υλικών
γ. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης Συµβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών
δ. Τµήµα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Προµηθειών κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως ακολούθως:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Προδιαγραφών
αα. Η κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων προµήθειας και
εφοδιασµού όλων των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. µε εξοπλισµό, υλικό
και υπηρεσίες µε βάση τις σταθµίσεις αναγκών που γίνονται από
τις αρµόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες.
ββ. Η µέριµνα για τη σύνταξη προδιαγραφών σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προµήθεια ειδών.
γγ. Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας για
τις διαδικασίες προµήθειας, εφοδιασµού, διαχείρισης και χρησιµοποίησης του εξοπλισµού και του υλικού που αφορούν αρµοδιότητες της Διεύθυνσης και των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η παρακολούθηση της αγοράς και τεχνολογίας στον τοµέα
του υλικού που χρησιµοποιείται από τις µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η τήρηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών
στοιχείων που αφορούν το αντικείµενο της Διεύθυνσης.
β. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης Προµηθειών
Υλικών
αα. Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών για την προµήθεια των ειδών εξοπλισµού, υλικού και η µέριµνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τυχόν τροποποιήσεις αυτών
όπου απαιτείται.
ββ. Η µέριµνα για την ανάδειξη αναδόχων προµηθειών, το
άνοιγµα σχετικών πιστώσεων και την πιστοποίηση και παραλαβή
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των παρεχόµενων προµηθειών.
γγ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του έργου των επιτροπών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαγωνισµών.
δδ. Η επιµέλεια για την ορθή και απρόσκοπτη τήρηση των όρων
των συµβάσεων.
εε. Ο έλεγχος για την εµπρόθεσµη και, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των διαγωνισµών και η µέριµνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.
στστ. Η µέριµνα για τη νοµική υποστήριξη σε θέµατα προκηρύξεων διαγωνισµών, γνωµοδοτήσεων, επεξεργασίας των σχεδίων
σύµβασης και ειδικότερα σε θέµατα που σχετίζονται µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά
δικαστήρια.
γ. Τµήµα Διαχείρισης Διαγωνισµών και Υλοποίησης Συµβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών
αα. Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών για την προµήθεια υπηρεσιών και η µέριµνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία και τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτείται.
ββ. Η µέριµνα για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών,
το άνοιγµα σχετικών πιστώσεων και την πιστοποίηση και παραλαβή των παρεχοµένων υπηρεσιών.
γγ. Η µέριµνα για τη διενέργεια του έργου των επιτροπών εµπειρογνωµόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαγωνισµών.
δδ. Η επιµέλεια για την ορθή και απρόσκοπτη τήρηση των όρων
των συµβάσεων.
εε. Ο έλεγχος για την εµπρόθεσµη και, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκτέλεση των διαγωνισµών και η µέριµνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.
στστ. Η µέριµνα για τη νοµική υποστήριξη σε θέµατα προκηρύξεων διαγωνισµών, γνωµοδοτήσεων, επεξεργασίας των σχεδίων
σύµβασης και ειδικότερα σε θέµατα που σχετίζονται µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά
δικαστήρια.
ζζ. Η επιµέλεια για την ασφάλιση και τη διακοπή της ασφάλισης
των κτιρίων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισµού
του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τµήµα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης
αα. Η παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εφοδιασµός των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. των πάσης φύσεως εντύπων, ειδών εξοπλισµού, υλικών, καθώς και η µέριµνα για την παραλαβή του
επιστρεφόµενου υλικού.
ββ. Η έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση του τµήµατος Προγραµµατισµού προµηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση του υλικού ανάλογα µε τους ισχύοντες
κανόνες διαχείρισης αποθεµάτων.
γγ. Η επιµέλεια για τη διενέργεια της ετήσιας απογραφής υλικού των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και η αποτίµηση αυτού.
8. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
(Π.Σ.Ε.Α.)
Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά
τον πόλεµο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης
των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η ρύθµιση κάθε σχετικού
θέµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
9. Αυτοτελές Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου
α. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου, καθώς και του εµπιστευτικού πρωτοκόλλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού).
β. Η αποστολή µέσω ταχυδροµείου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των εγκυκλίων και εγγράφων όλων των Υπηρεσιακών
Μονάδων.
γ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων όπου αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 69
Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας
Τα Τµήµατα Διοικητικής Μέριµνας έχουν το καθένα τις ακόλουθες αρµοδιότητες που αφορούν στην οργανική µονάδα, στην
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οποία υπάγονται:
α. Τη διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας µε ηλεκτρονικό ή µη ταχυδροµείο, καθώς και η τήρηση
των απαιτούµενων βιβλίων διακίνησης.
β. Την τήρηση του κοινού και εµπιστευτικού πρωτοκόλλου,
ηλεκτρονικού ή µη.
γ. Την αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειµένων, καθώς
και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
δ. Τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού
και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων
από τον προϊστάµενο του Τµήµατος ή το νόµιµο αναπληρωτή
του, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ε. Την οργάνωση, ταξινόµηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων.
στ. Τη µέριµνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιµων.
ζ. Τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση της οργανικής µονάδας,
στην οποία υπάγονται.
Άρθρο 70
Περιουσία, λογιστική και οικονοµική λειτουργία
1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ
αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στον Ε.Φ.Κ.Α. ως
καθολικό διάδοχό τους. Ο Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εντασσόµενων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών στον Ε.Φ.Κ.Α.
εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες
µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Η µεταβίβαση της
εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους
ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, η µεταβίβαση
της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου.
2. Σε περίπτωση συγκυριότητας των εντασσοµένων στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέων µε άλλους φορείς που δεν εντάσσονται σε
αυτόν επί περιουσιακών στοιχείων ο διαχωρισµός της περιουσίας
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από οικονοµική µελέτη.
3.α. Από 1.1.2017 ο ισολογισµός έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α. πραγµατοποιείται µε µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών αντιστοίχως, όπως αυτά εµφανίζονται στους ισολογισµούς τους, που συντάσσονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα
πρόσωπα που κατείχαν θέση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου των
τελευταίων κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης του παρόντος διατηρούν την ευθύνη ως προς την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων παρελθόντων ετών µέχρι τις 31.12.2016.
β. Η περιουσία που είναι αναγκαία για την άσκηση των µη
ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων, οι οποίες παραµένουν στους φορείς και µετά την ένταξή στους στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το
άρθρο 51 του παρόντος, προσδιορίζεται και διαχωρίζεται από
την περιουσία που περιέρχεται στον Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από οικονοµική µελέτη.
4. Το Λογιστικό και Οικονοµικό έτος του Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται µε
το ηµερολογιακό. Ο ενιαίος προϋπολογισµός εκτελείται υπό την
ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να µεταβιβάζεται δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε θέµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού.
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5. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. καταρτίζουν τον
Προϋπολογισµό του για το ενιαίο οικονοµικό έτος της λειτουργίας του, ο οποίος περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα ετήσια έσοδα
και έξοδα και µετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την κατάρτιση
και έγκριση του νέου προϋπολογισµού εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των εντασσοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
Το πρώτο οικονοµικό έτος λειτουργίας του αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος και λήγει στις 31.12.2016.
6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, καθώς και η
αποτίµηση της αξίας τους ενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις από τις οικονοµικές υπηρεσίες τους µέχρι στις
31.12.2016 ή από ορκωτούς λογιστές, µετά από ανάθεση.
7. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. εφαρµόζουν το διπλογραφικό σύστηµα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
σύµφωνα µε το π.δ. 80/1997 (Α’ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..
8. Οι συµβάσεις τρίτων µε τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς εξακολουθούν να ισχύουν
έναντι του Ε.Φ.Κ.Α..
9. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των
εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης, από
την ένταξη αυτών στον Ενιαίο Φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 53.
Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του
Ε.Φ.Κ.Α..
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδεται µέχρι 31.12.2016
Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ε.Φ.Κ.Α. µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης αυτής για τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης και
λογιστικής λειτουργίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Β’1737), εφόσον
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
11. H κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), σύµφωνα µε τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2019.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 71
Θέµατα προσωπικού
1. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 72, 73, 83
και 89, το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη
εντολή των εντασσόµενων, σύµφωνα µε το άρθρο 53 φορέων
στον Ε.Φ.Κ.Α., µεταφέρονται σε αυτόν µε την ίδια εργασιακή
σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν.
β. Κατά τη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των εντασσόµενων φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µε τον
Ε.Φ.Κ.Α., η µεταφορά γίνεται, σύµφωνα µε την διαδικασία του
άρθρου 101.
γ. Το πάσης φύσεως µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται
στις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε απόφαση του Διοικητή του.
2. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση
στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρµόζεται αναλόγως η ρύθµιση
της παραγράφου 1. Μετά τη µεταφορά, η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη της, εκτός αν αποφασίσει την διακοπή
της το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο
των υπηρεσιών, από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν
γένει µισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη: αα. όσον αφορά τους αποσπασµένους από
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τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της
δαπάνης µισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015
που αφορούν στο µισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόµου και ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει
της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες µε διάθεση υπαλλήλους
βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Ε.Φ.Κ.Α.
και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου
υπαλλήλου.
β. Η απόσπαση υπαλλήλων των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών εξακολουθεί να
ισχύει µέχρι τη λήξη της.
3. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόµενους φορείς
κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και µε τον Ε.Φ.Κ.Α., µέχρι τη λήξη
τους, µε απόφαση του Δ.Σ. του τελευταίου.
4. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 (Β’ 1579)
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν για το αποσπασµένο στο
Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και τις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
5. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη
στους εντασσόµενους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς συνεχίζονται κανονικά για λογαριασµό του Ε.Φ.Κ.Α.. Το
προσλαµβανόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α..
6. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµενων φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, πλην εκείνων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα, καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εκτός εάν
έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.
Άρθρο 72
Θέµατα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 71 και ειδικά
για την άσκηση αρµοδιοτήτων που αφορούν σε συντάξεις του
Δηµοσίου Τοµέα και περιέρχονται µε τον παρόντα νόµο στον
Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να αποσπαστεί σε αυτόν προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου
Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν
σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου.
2.α. Η ως άνω απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του
Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου και
χωρίς χρονικό περιορισµό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
β. Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του
Ε.Φ.Κ.Α., ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου, οι αποσπάσεις της
παρούσας παραγράφου µπορούν να διακόπτονται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου µε
αυτή που κατείχαν πριν από την απόσπασή τους. Αν δεν υπάρχει
κενή οργανική θέση προϊσταµένου, καλύπτουν την πρώτη που
θα κενωθεί.
3. α. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών
που θα αποσπασθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται για κάθε συνέπεια
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που διανύεται στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.
β. Ο µισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόµατα εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, στο
οποίο ο Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει τις εκάστοτε οφειλόµενες αποδοχές
ή απολαβές των υπαλλήλων που αποσπώνται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµ-
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φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για επιλογή σε θέση προϊσταµένου και µόνο για τις προβλεπόµενες από τον Οργανισµό του
άρθρου 52 οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητες απονοµής συντάξεων του Δηµοσίου, έχουν και οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι,
εφόσον επιλεγούν σε θέση προϊσταµένου, µε την τοποθέτησή
τους αποσπώνται αυτοδικαίως στον Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 73
Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το προσωπικό που
παραµένει στο Ν.Α.Τ. και τον Ο.Γ.Α., για την άσκηση των µη
ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων των ταµείων αυτών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 51.
2. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α., οι
αρµοδιότητες των οργανικών τους µονάδων, οι κλάδοι από τους
οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
3. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι
που παραµένουν στο Ν.Α.Τ. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.. Για τους υπαλλήλους του
Ο.Γ.Α. εξακολουθεί να ισχύει η οικεία νοµοθεσία, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 73Α
Αναπροσαρµογή των προσυνταξιοδοτικών
και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισµένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται
στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 53, υπολογίζεται µε βάση
ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί µεσοσταθµικά σε ποσοστό 1,75%, υπολογιζόµενου επί
των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταµείων ή κλάδων ή λογαριασµών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο
ΕΤΑΤ. Το
ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων άµεσης καταβολής κύριας σύνταξης.
2. Μετά τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής µειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης
που λαµβάνει ο δικαιούχος και το αποµένον ποσό επανυπολογίζεται µε βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο
ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45%, υπολογιζοµένου επί
των συντάξιµων αποδοχών εκάστου ασφαλισµένου, όπως αυτές
υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης. Σε καµία
περίπτωση το άθροισµα των αναφερόµενων στο προηγούµενο
εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης και τυχόν διαφοράς) που λαµβάνει ο συνταξιούχος δεν µπορεί να υπερβαίνει
το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάµβανε ο δικαιούχος, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης.
3. Οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου προσυνταξιοδοτικές και άλλες παροχές του τ. ΕΤΑΤ
αναπροσαρµόζονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και καταβάλλονται εφεξής στο ποσό που προκύπτει µετά τον
κατά τα ανωτέρω υπολογισµό.
4. Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ
(τ. ΕΤΕΑΜ) καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. και διέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
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Άρθρο 74
Μετονοµασία Ε.Τ.Ε.Α. σε
«Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)
Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«2. Σκοπός του είναι: α. η παροχή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους δικαιούχους
ασφαλισµένους και β. η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισµένους.
3. α. Το Ε.Τ.Ε.Α. µετονοµάζεται σε «Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούµενο εφεξής
«Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι
οποίοι λειτουργούν µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια: α)
κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών,
στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε
κλάδου.
β. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «Ε.Τ.Ε.Α.» νοείται
εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».
Άρθρο 75
Ένταξη Ταµείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (A’ 41) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάσσονται
τα παρακάτω ταµεία, τοµείς, κλάδοι και λογαριασµοί πρόνοιας
ως εξής:
Α. Το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) µε
τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
β. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου της Ελλάδος
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Βιοµηχανικών,
Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους
ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών
στ. Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Β. Το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) µε τους Τοµείς
του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
β. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών
ε. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων
στ. Τοµέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ζ. Τοµέα Πρόνοιας Λιµενεργατών
η. Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
θ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Εθνικού Θεάτρου
ι. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
ια. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης.
Γ. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου.
β. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Ο κλάδος πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) µε
τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.
β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.).
γ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε..
δ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισµού.
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ε. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης.
Ε. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) µε τους Τοµείς του:
α. Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων.
β. Τοµέα Πρόνοιας Υγειονοµικών.
γ. Τοµέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
δ. Τοµέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών.
ε. Τοµέα Πρόνοιας Συµβολαιογράφων.
στ. Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
ΣΤ. Το Ταµείο Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού
(Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
Ζ. Το Ταµείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού
Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
Η. Ο Ειδικός Λογαριασµός Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..
Άρθρο 76
Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Το άρθρο 37 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή
αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την
εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην
ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελµατικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξοµοιούµενων βάσει της
ισχύουσας νοµοθεσίας µε αυτούς, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής.
2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά:
α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισµένοι των ταµείων, κλάδων και
τοµέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.
(νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α’58), καθώς και οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ µε
το π.δ. 284/1992 (Α’ 145).
3. Εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανεξάρτητα απασχολούµενοι υγειονοµικοί.
4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και
β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας αναλαµβάνουν εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα
βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών.»
Άρθρο 77
Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Το άρθρο 38 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Πόροι είναι:
1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων ή/και εργοδοτών, όπως αυτά προβλέπονται από την οικεία
νοµοθεσία που διέπει τον κάθε κλάδο.
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2. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των
κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και
πόρος που προβλ
έπεται στην οικεία νοµοθεσία ή άλλες διατάξεις νόµων.»
Άρθρο 78
Οικονοµικό Σύστηµα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
1. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για
πρώτη φορά από 1.1.2014 µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα εφαρµόζεται: α) για τους ασφαλισµένους µέχρι
31.12.2013 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για το χρόνο
ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής και β) για τους ασφαλισµένους στον κλάδο εφάπαξ παροχών µέχρι 31.12.2013 για το χρόνο
ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε
ασφαλισµένο των κατηγοριών αυτών, ανά κλάδο, τηρούνται σε
ατοµικές µερίδες από 1.1.2014.»
Άρθρο 79
Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Το άρθρο 40 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή
συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
γ. Ο χρόνος ασφάλισης, οι οποίοι αναγνωρίζονται, σύµφωνα
µε τα άρθρα 40 και 47 του ν.2084/1992 (Α’ 165), του άρθρου 20
του ν. 3232/2004 (Α’ 48), και του άρθρου 41 παρ. 7 του ν. 3996/
2011 (Α’170).
2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του.»
Άρθρο 80
Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του ν. 4052/
2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο διοικείται από το Διοικητή και το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε

διοικητική εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
Επιλέγεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται µε τετραετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων µε
το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και διορίζονται µε τετραετή θητεία
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισµού ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα
ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου
Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Ο
Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε απόφασή του που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρµοδιότητες
των Υποδιοικητών.
3. Το Δ.Σ. είναι εννεαµελές (9) και συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, µε τους αναπληρωτές τους,
γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), µε τους
αναπληρωτές τους,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται
από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.
(Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α.
και Επικουρικών Ταµείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), µε τον αναπληρωτή
του,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου, ο οποίος
κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταµείου και µέχρι την
εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταµείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών
Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτιση σε
θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή υπηρεσία
στη Γ.Γ.Κ.Α., µε τον αναπληρωτή του,
Αν λήξει η θητεία των µελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο
από τρίµηνο από τη λήξη της.
Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µετέχουν χωρίς δικαίωµα
ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
4. Τα µέλη των περπτώσεων β’, γ’ και δ’της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται
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από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και
των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από
τρεις µήνες από τη λήξη της.
β. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’
αντιστοιχία µε τις αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών
του Ε.Φ.Κ.Α.
3. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργούν οι Συµβουλευτικές Επιτροπές
του άρθρου 58, µε την ίδια σύνθεση για τα θέµατα της αρµοδιότητάς του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών για το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθώς και
κάθε άλλο σχετικό µε τη λειτουργία τους ζήτηµα.
4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών συµβούλων - συνεργατών
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για
κάθε γραφείο ως εξής:
α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και
β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.
β. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των
πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης.
γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση υπαλλήλου του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 1256/1982 (Α’65 ), όπως ισχύει, κατ’ εφαρµογή αναλόγως
της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (Α’ 137).
Άρθρο 81
Θέµατα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Στο ν. 4052/2012 προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής:
«Άρθρο 44Α
1. Μέχρι 31.12.2016 καθορίζεται η νέα οργανωτική διάρθρωση
του Ταµείου, οι αρµοδιότητες όλων των οργανικών µονάδων, οι
κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών
και κάθε άλλη σχετική µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου.
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης
της παραπάνω παραγράφου, οι υπηρεσίες των εντασσόµενων
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας λειτουργούν µε την υφιστάµενη οργανωτική τους δοµή ασκώντας τις αρµοδιότητες που ασκούσαν.
3. Η παύση της λειτουργίας των εντασσόµενων στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α. παραµένουν
µέχρι τη λήξη της θητείας τους ως Διοικητής και Υποδιοικητές
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η θητεία του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. λήγει µε το διορισµό του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»
Άρθρο 82
Θέµατα οικονοµικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
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Στο ν. 4052/2012 προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής:
«Άρθρο 45Α
1. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος του κλάδου εφάπαξ παροχών ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, το οικονοµικό έτος αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξής
του και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. Ο Κλάδος παρακολουθείται αυτοτελώς, συντάσσει προϋπολογισµό, ισολογισµό - απολογισµό, τηρεί λογιστικά βιβλία, παραστατικά και
αρχεία διαχείρισης.
2. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισµό
του κλάδου εφάπαξ παροχών που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται µαζί µε τον προϋπολογισµό του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από έγκρισή του
από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
3. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισµού του κλάδου εφάπαξ παροχών
και δύναται όπου απαιτείται, να µεταβιβάζει µέρος τους, µε επιτροπικά εντάλµατα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η µεταβίβαση
ενεργείται µε επιτροπικά εντάλµατα µε µέριµνα της Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας, ενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τα δεδοµένα των
βιβλίων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µεταφέρονται στα βιβλία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., το αργότερο
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού. Η αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων
ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας ενεργείται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Η κινητή και ακίνητη περιουσία ταµείων, τοµέων κλάδων και
λογαριασµών Πρόνοιας, που είναι ενιαία µε άλλους φορείς, κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από αντίστοιχη οικονοµική µελέτη.
6. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
υπέρ των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας, το σύνολο του προερχόµενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, η οποία απογράφεται από τις διοικήσεις τους µέχρι την
ηµεροµηνία κατάργησής τους, περιέρχονται από την ηµεροµηνία
της ένταξης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς
την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου, το οποίο
υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις
των αντίστοιχων εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
7. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ισχύει και εφαρµόζεται ο κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α., οι
διατάξεις περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..
8. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπεται από το άρθρο 53 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), σύµφωνα µε τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Άρθρο 83
Θέµατα προσωπικού εντασσοµένων
νοµικών προσώπων
1. Στο άρθρο 46 του ν. 4052/2012 προστίθενται παράγραφοι
7,8,9,10,11 και 12 ως εξής:
«7.α. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, που υπηρετούν στα ταµεία προνοίας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µεταφέρονται σε αυτό µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο
που κατέχουν από την ηµεροµηνία ένταξής τους.
β. Από το προσωπικό που υπηρετεί στους τοµείς, κλάδους και
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λογαριασµούς πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µεταφέρονται σε αυτό υπάλληλοι, µε συνεκτίµηση της αίτησης
προτίµησής τους, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
εντός µηνός από την ως άνω ένταξη.
8. Οι συµβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόµενους φορείς
της παραγράφου 3 του άρθρου 36 κατ’ αποκοπή µπορεί να συνεχίζονται και µε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µέχρι τη λήξη τους, µε απόφαση του Δ.Σ. του τελευταίου.
9. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη
στους εντασσόµενους φορείς συνεχίζονται κανονικά για λογαριασµό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό και
οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις µεταφέρονται στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
10. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόµενων φορέων καταργούνται από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.
11.α. Από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 44Α, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων
ευθύνης των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων του Ε.Τ.Ε.Α.
και των εντασσοµένων σε αυτόν ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών.
β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι
υπηρετούσαν στο Ε.Τ.Ε.Α. και τα εντασσόµενα ταµεία, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς προνοίας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή έχουν ορισθεί µέλη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου σε συνδυασµό
µε τα ουσιαστικά τους προσόντα.
γ. Εφόσον δεν πληρωθούν όλες οι θέσεις προϊσταµένων κατά
τα ως άνω, τοποθετούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες υπάλληλοι µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι µπορούν να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέση. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων
οργανικής µονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως
προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου επιπέδου.
δ. Οι ανωτέρω τοποθετούµενοι, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
β’ και γ’ ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
12. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος της
κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 44Α του παρόντος
λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων του Ε.Τ.Ε.Α. και των εντασσόµενων ταµείων και συγκροτείται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 84
Ενιαίος Κανονισµός Ασφάλισης
και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται εντός 6 µηνών
από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού,
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αναλογιστική
µελέτη, καταρτίζεται ο Ενιαίος Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε τον οποίο καθορίζονται τα υπαγόµενα
στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι,
ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιµου χρόνου και ο
τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούµενα επικουρική σύνταξη ή
εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή
χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των
παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση που αφορά τη
λειτουργία του κάθε κλάδου του ταµείου.»

2. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Ασφάλισης και Παροχών
της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών και η γενικότερη νοµοθεσία,
εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 85
Ειδικά Οικονοµικά Θέµατα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Στο άρθρο 48 του ν. 4052/2012 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι οικονοµικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων
των εντασσόµενων µε την παρ. 3 του άρθρου 36 στο Ε.Τ.Ε.Α. φορέων για την περίοδο έως 31.12.2016. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ηµεροµηνία, τις εν λόγω οικονοµικές
καταστάσεις συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες
του διαδόχου φορέα Ε.Τ.Ε.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και
σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειµενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο δύναται να ανατίθεται σε εξωτερικούς αναδόχους,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µετά την ως άνω ηµεροµηνία.
7. Οι συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα φορέων, οι οποίοι µε τον
παρόντα νόµο εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. εξακολουθούν να
ισχύουν έναντι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
σχετικούς µε την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.
8. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του πρώτου οικονοµικού έτους οι δαπάνες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα εκτελούνται από
τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς των εντασσοµένων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας.
9. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας
ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας καθίστανται ασφαλισµένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
σύµφωνα µε το άρθρο 37.
10. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης των φορέων,
τοµέων, κλάδων και λογαριασµών πρόνοιας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για
την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ή για την αντίστοιχη παροχή
εξετάζονται από το Ταµείο αυτό.
11. Εκκρεµείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των
εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών Πρόνοιας συνεχίζονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την
εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.»
2. Η παράγραφος 6 αναριθµείται σε 13.
Άρθρο 86
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) µε αντικείµενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισµένων στον τοµέα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η
λειτουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει την 1.1.2017.
2. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας
του τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α..
3. Η διάρθρωση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., οι αρµοδιότητες των οργανικών του µονάδων, οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι
προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 87
Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταµελή (5) Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), µε τους αναπληρωτές τους,
β. δύο (2) εκπροσώπους που προτείνονται από τον Πανελλήνιο
Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση
Συνδέσµων Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την
Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων
Μηχανολόγων,
Ηλεκτρολόγων,
Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δηµοσίων Υπαλλήλων Διπλωµατούχων
Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και το Σύνδεσµο των Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, µε τους αναπληρωτές τους,
γ. έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας µε Α’ βαθµό, µε τον
αναπληρωτή του.
2. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (α) µέλη.
3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής, µε τους
αντίστοιχους αναπληρωτές τους, διορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µε τετραετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισµός
τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως
περισσότερο από τρίµηνο από τη λήξη της.
4. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο απουσιάζει επί
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, αντικαθίσταται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Η
υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Διοικούσα
Επιτροπή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. διοικεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µέχρι τη
λήξη της προβλεπόµενης θητείας της.
5. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες
διαχείρισης των θεµάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των µηχανικών και εργοληπτών της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 88
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από τις εν
γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας αρµοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του
τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Τµήµα της περιουσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. µπορεί
να µεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονοµικής µελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του ως
καθολικού διαδόχου του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.
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Άρθρο 89
Θέµατα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. α. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί από την 1.1.2017 προσωπικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., διατηρώντας
την ίδια εργασιακή σχέση για το σύνολο των δικαιωµάτων της
προηγούµενης υπηρεσιακής τους κατάστασης.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να µεταφέρεται σε αυτό
προσωπικό από τον Ε.Φ.Κ.Α. µε συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησης των υπαλλήλων και µε τις ίδιες προϋποθέσεις του εδαφίου α’. Με όµοια απόφαση δύναται να µεταφέρεται προσωπικό
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε στον Ε.Φ.Κ.Α.
2. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος
Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Στ’ ορίζεται η
1.1.2017, εκτός αν ορίζεται άλλως από επιµέρους διατάξεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 91
Προνοιακά Επιδόµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ηλικιωµένων και υπερηλίκων
Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συνταξιούχους
σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που πληρούν τις
προϋποθέσεις των άρθρων 92 και 93 καταβάλλονται τα προβλεπόµενα στις ρυθµίσεις αυτών ειδικά προνοιακά επιδόµατα, η δαπάνη για την καταβολή των οποίων βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Άρθρο 92
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
1. Από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 το Επίδοµα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε µε το
άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α’188), καθώς και µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Ενίσχυσης των χαµηλοσυνταξιούχων», (Α’211), η οποία κυρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 2453/1997 (Α’4), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε
δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρθρο 53 οργανισµών κύριας
ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός των
συνταξιούχων του ΟΓΑ των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την καταβολή του
επιδόµατος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για
τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη
λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συµπλήρωση
ορίου ηλικίας.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα τους από συντάξεις
(κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα καταβαλλόµενα σε χρήµα),
µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα, να µην υπερβαίνει το
ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα δύο (7.972)
ευρώ.
Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυµάτων πολεµικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της
στρατιωτικής υπηρεσίας, θυµάτων τροµοκρατίας, καθώς και στα
προνοιακά βοηθήµατα.
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γ. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο, καθώς και το
απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα
του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και
το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα
να µην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’, αφορούν
εισοδήµατα που δηλώθηκαν κατά το προηγούµενο φορολογικό
έτος.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού,
στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόµατα
να µην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.
Για κάθε έτος, αρχής γενοµένης από 1.1.2017 και µέχρι
31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόµενο ως ανωτέρω ποσό
συντάξεων κατά το µήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 4 ή το δικαιούµενο ποσό συντάξεων κατά τον
πρώτο πλήρη µήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση
χωρεί µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
στ. Προκειµένου περί αλλοδαπών, να διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην Ελλάδα.
2. Ποσά Επιδόµατος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από συντάξεις (κύριες και
επικουρικές) µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα ή βοηθήµατα και µέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216,00) ευρώ
καταβάλλεται επίδοµα διακόσια τριάντα (230) ευρώ µηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος από επτά χιλιάδες διακόσια
δεκαέξι και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και µέχρι του ποσού των
επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό µηνιαίου επιδόµατος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό
(7.216,01) ευρώ και µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό εκατόν εβδοµήντα δύο
ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα
λεπτό (7.518,01) και µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00)
ευρώ.
γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό
(7.720,01) και µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων
εβδοµήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και
πενήντα λεπτών (57,50).
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόµατος χορηγούνται και στους
συνταξιούχους αναπηρίας που λαµβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους δεν
θεµελιώνουν αυτοτελές δικαίωµα συνταξιοδότησης µε χρόνο
ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδοµα ισούται µε τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε
καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
Προκειµένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε µεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός
του ίδιου ηµερολογιακού έτους, στο οποίο καταβάλλεται το
Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε µεταβολή στο ποσό του επιδόµατος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα
ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιµερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιµερισµού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονοµική µερίδα
τους.
3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το µέχρι 31.12.2015
χρονικό διάστηµα, πλην όµως δεν άσκησαν το δικαίωµα τους ή
δεν τους καταβλήθηκε το επίδοµα και, εφόσον δεν έχει επέλθει
παραγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την
παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, µέχρι την
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έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Από 1.1.2017 και µέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βάση τα
ποσά που αναφέρονται στα εισοδηµατικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόµατος
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αναπροσαρµόζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου
τα ως άνω κριτήρια να βαίνουν κάθε έτος µειούµενα, µε σκοπό
αντίστοιχη ετήσια εµπροσθοβαρή µείωση της δαπάνης της παροχής µέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση αυτής. Από 1.1.2020
η παροχή αυτή καταργείται.
5. Το επίδοµα καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α.. Σε περίπτωση
υποβολής µε δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ µέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόµατος είτε για
τα εισοδηµατικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής
είσπραξης του επιδόµατος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά του επιδόµατος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το
ποσό της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) µηνιαίες δόσεις, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Ε.Φ.Κ.Α..
6. Ο έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων χορήγησης του
επιδόµατος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο µέχρι το
τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καµία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε µη δικαιούχους, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους. Τα
ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαµβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδροµής των εισοδηµατικών κριτηρίων της παραραγράφου 1 του
άρθρου αυτού.
7. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’115),
όπως ισχύει.
8. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που έχουν µόνιµη διαµονή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α’188) καταργείται.
Άρθρο 93
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερήλικων
1. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από
τον ΟΓΑ, επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από
το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή
από την Ελλάδα, µεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παράγραφο
3 πλήρες ποσό του επιδόµατος.
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από
δηµόσιο φορέα που λαµβάνουν είναι µικρότερη από το επίδοµα,
δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαµβάνουν από
το επίδοµα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδοµα.
Σε περίπτωση µεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαµβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αµέσως,
προκειµένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόµατος.
Για όσους λαµβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νοµισµατική ισοτιµία λαµβάνεται
υπόψη την 1η εργάσιµη ηµέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την
επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που
λαµβάνουν από τον αρµόδιο για την καταβολή αυτής φορέα,
λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαµβάνουν από τον
φορέα του εξωτερικού.
γ. Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15)
συνεχόµενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη
του επιδόµατος ή δεκαπέντε (15) έτη µεταξύ του 17ου και του
67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνε-
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χόµενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να
διαµένουν στην Ελλάδα και µετά τη λήψη της παροχής.
δ. Το ποσό του επιδόµατος καταβάλλεται πλήρες ή, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της παρ. 1 για όσους
πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συµπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαµονής και µειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που
υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαµονής στη χώρα.
ε. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά τους,
καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάµων, το
συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και
το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα
δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
(8.640) ευρώ.
στ. Εξαιρούνται της παροχής οι µοναχοί/ες, οι οποίοι διαµένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.
ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον
ο/η σύζυγος λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή µεγαλύτερη από την παροχή.
2. Στο εισόδηµα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτοµα µε
αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πάσχοντες
από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους µεταµοσχευµένους.
γ. Το επίδοµα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο µε δικαστική απόφαση ή µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο.
3. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του
αιτούντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω το επίδοµα δεν µπορεί να
υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων
(90.000) ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Το τεκµήριο αντικειµενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας
του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν
µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ.
4. Το πλήρες ποσό του µηνιαίου επιδόµατος ανέρχεται σε
τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.
5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε µηνιαία βάση για όσους
δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόµενου της υποβολής της αίτησης µήνα. Εκκρεµείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε
στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.
6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακοπή της
παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από
τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της
παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
7. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαµβάνουν ήδη, πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από τον ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαµβάνουν την
παροχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση διατάξεις του τελευταίου.
8. Κατά της απόφασης περί απονοµής ή µη του παρόντος επιδόµατος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτασης
ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72), εντός προθεσµίας τριών µηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση
και κατά νόµο και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί
µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
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σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
10. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 69 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) εφαρµόζονται και στην παρούσα ρύθµιση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 94
Ειδικές διατάξεις για θέµατα παροχών
1. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κρίνονται, ως προς
τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης των δικαιούχων κατά τους
κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31η.12.2014. Οι
ρυθµίσεις του άρθρου 14 του παρόντος εφαρµόζονται και στην
περίπτωση αυτή. Με τον ίδιο τρόπο κρίνονται και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου διατάξεις, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή
της σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αρχίζει µετά την έναρξη
ισχύος αυτού, κρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το
ποσό της απονεµόµενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της
σύνταξης που θα απονεµόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε
ποσοστό άνω του 20%, το ήµισυ της διαφοράς καταβάλλεται
στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, µε ανάλογη εφαρµογή
της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων
που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.
3. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων, κατά την ηµεροµηνία
ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι της
αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση µε το
άθροισµα των καταβαλλόµενων συντάξεων. Αν οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να τις
καταβάλλει χωριστά.
4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί στον καταργηθέντα
Ειδικό Λογαριασµό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως
προς τις έννοµες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην
ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονταν στην
ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωµα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, βάσει σχετικής οικονοµικής αναλογιστικής µελέτης, για
τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και µετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει
µεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασµό
Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ). Στη µελέτη για τον προσδιορισµό
του ποσοστού προσαύξησης λαµβάνονται υπόψη το ύψος των
εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος
καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω
Ειδικής Προσαύξησης.
5. Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τοµέα Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. Οι
ασφαλισµένοι που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί
προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων δι-
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καιούνται προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας
θα προσδιοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής
οικονοµικής αναλογιστικής µελέτης. Στη µελέτη για τον προσδιορισµό του ποσοστού προσαύξησης λαµβάνονται υπόψη το
ύψος των εισφορών υπέρ της προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής
λόγω της προσαύξησης.
6. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του άρθρου αυτού καταργείται.
Άρθρο 95
Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. Αναλογική Εφαρµογή διατάξεωνΕξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από
µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη µέρα του επόµενου
έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή
υπηρεσία. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται στις ήδη παραγεγραµµένες, κατά τις ισχύουσες κατά την έναρξης ισχύος του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων
που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια
του προηγούµενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται
από την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
2. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στο νόµο σχετικά µε τη λειτουργία και την οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α., τις εισφορές, παροχές,
οφειλές, και µέχρι την έκδοση του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. της παραγράφου 4, µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρµόζονται αναλογικά οι γενικές ή
ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση επεκτείνεται η
δήλωση των εισφορών, µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
(ΑΠΔ), και η είσπραξη εισφορών και οφειλών µέσω ΚΕΑΟ.
Άρθρο 96
Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρµογή
καταβαλλόµενων συντάξεων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του ν.
4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης,
η επικουρική σύνταξη των ασφαλισµένων στο Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης διαµορφώνεται µε
βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριµένους πίνακες θνησιµότητας και β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρµόζεται στις συνολικά
καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων.
2. Σε περίπτωση ελλειµµάτων λειτουργεί αυτόµατος µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρµογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο
αυξηµένων εισφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97,
οι συντάξεις δεν αναπροσαρµόζονται στην περίπτωση που, εάν
αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταµείου, το αποτέλεσµα
είναι είτε αρνητικό είτε µικρότερο από το 0,5% των εισφορών,
λαµβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόµενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα
αναπροσαρµόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα
από τα έσοδα, το αποτέλεσµα θα προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόµενης διαδικασίας και µόνο στην περί-

πτωση δηµιουργίας ελλειµµάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών
στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης.
4. Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µε
την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισµένους από την 1.1.2014 και εφεξής το
ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής, το
ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα
δύο τµηµάτων:
βα. το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται µε βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε
ποσοστό 0,45% υπολογιζοµένου επί των συντάξιµων αποδοχών
εκάστου ασφαλισµένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την
έκδοση της κύριας σύνταξης.
ββ. το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.»
2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 19, 30 και 36 εφαρµόζονται αναλογικά και επί των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α..
3. Εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται, ως προς τον
τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής τους και αναπροσαρµόζονται στη συνέχεια βάσει των διατάξεων της επόµενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Οι ήδη καταβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρµόζονται µε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισµα
κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το
ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία
αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα. Για την εφαρµογή του ορίου
αυτού, λαµβάνεται υπόψη το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του
άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’
152), όπως ισχύει. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται, µετά την
αναπροσαρµογή, το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης
να µειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων
(1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλοµένου ως
προσωπική διαφορά. Στον υπολογισµό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτοµα µε αναπηρία ή χρόνια
πάθηση και των οικογενειών που έχουν µέλη τους άτοµα µε αναπηρία δεν λαµβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθµίζεται µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι
διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης
γίνεται αποκλειστικά µε τους όρους του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η εργάσιµη ηµέρα
κατά την οποία θα καταβάλλεται η µηνιαία σύνταξη του ΕΤΕΑ.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 97
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
1. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της µηνιαίας
εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µι-
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σθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται
σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,5% για
τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και µέχρι την
31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των
µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας
της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς επανέρχεται
στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.
Η εισφορά της περίπτωσης β’ του άρθρου 59 του ν. 3371/2005
(Α’178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4225/2014 (Α’2), εξακολουθούν να καταβάλλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόµενες από τους ασφαλισµένους εντασσόµενων στο
Ε.Τ.Ε.Α. ταµείων, τοµέων κλάδων και λογαριασµών, καθώς και
άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018.
2. Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της µηνιαίας
εισφοράς όλων των αυταπασχολούµενων, ελευθέρων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α.
και στα εντασσόµενα σε αυτό ταµεία, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήµατος
όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Από
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1.6.2019 και µέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς
όλων των αυταπασχολούµενων, ελευθέρων επαγγελµατιών,
ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται
σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήµατος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98. Μετά το πέρας της εξαετίας, το
ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς διαµορφώνεται στο ύψος που
ίσχυε κατά τις 31.12.2015.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί, εντός του διαστήµατος
των έξι (6) αυτών ετών, να µειώνεται αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισµένων µισθωτών και αυταπασχολούµενων,
ανάλογα µε την αύξηση της εισπραξιµότητας αυτών.
4. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόµιµα δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 98
Μεταβατική ρύθµιση – εισφορές
αυταπασχολούµενων προερχόµενων από το Ε.Τ.Α.Α.
1. Ειδικά για το διάστηµα από την 1.1.2017 έως και την
31.12.2020, τα ποσά των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που
καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελµατίες που προέρχονται από το
Ε.Τ.Α.Α., όπως διαµορφώνονται µετά τον, σύµφωνα µε το άρθρο
39, υπολογισµό, µειώνονται, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
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2. Σε καµία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για
τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονοµικής περίθαλψης δεν µπορεί να υπολείπεται, ακόµα και µετά
την εφαρµογή των ανωτέρω προσαρµογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 39.
3. Οι ανωτέρω προσαρµογές εφαρµόζονται και στους κάτω της
πενταετίας αυτοαπασχολούµενους που υπάγονται ή θα υπάγονται
βάσει των ειδικών, γενικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ε.Τ.Α.Α., για το
διάστηµα από την 1.1.2017 έως και τις 31.12.2020, και των οποίων
το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την ασκούµενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος είναι άνω
των 4.922 ευρώ. Ειδικά, για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων, η προσαρµογή ύψους 50% εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
που το φορολογητέο εισόδηµα ανέρχεται µεταξύ 4.922 και 13.000
ευρώ. Σε καµία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς
για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και
υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπολείπεται, ακόµα και µετά την εφαρµογή των προσαρµογών, του
ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 39.
Άρθρο 99
Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές
ασφαλιζοµένων στον ΟΓΑ
1. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου
40 του παρόντος που θα κατατεθούν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος έως 31.12.2030 ισχύουν τα εξής:
α. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από
1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από
το άθροισµα δύο επιµέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% από το
ποσό που προκύπτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές
διατάξεις του ΟΓΑ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 40 και κατά ποσοστό
6,20% από το άθροισµα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.
β. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από
1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό
12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%,
66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30%, αντίστοιχα. Το ποσό που
προκύπτει µε βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις
του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαµορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%,
80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%,
26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70%, αντίστοιχα.
γ. Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και εφεξής λαµβάνουν
ολόκληρο το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης,
κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 28.
Άρθρο 100
Γενικές µεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.
1. Η παύση της λειτουργίας των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστώνεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των συντάξεων του δηµοσίου
τοµέα που περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α.. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 έως 53 του π.δ. 111/2014.
2.α. Οι εντασσόµενοι στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδοι και
λογαριασµοί ασκούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον
παρόντα νόµο, και συνεχίζουν να ασκούν αυτές που προβλέπονται
από τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις τους, κατά το
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µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος,
µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του παρόντος.
β. Με την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 απόφαση διαπιστώνεται και η κατάργηση των θέσεων των Διοικητών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητικών Συµβουλίων, καθώς και
των Διοικητικών Συµβουλίων των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, πλην του Ν.Α.Τ. και του
Ο.Γ.Α..
γ. Οι υπηρεσίες των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών µέχρι την ένταξή τους στον ενιαίο
φορέα, λειτουργούν µε την υφιστάµενη οργανωτική τους δοµή και
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του νόµου αυτού.
3.α. Μέχρι την επιλογή και το διορισµό Διοικητή στον Ε.Φ.Κ.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση
µέχρι 31.12.2016, Διοικητής στον Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο Διοικητής του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Η κατοχή της θέσης αυτής δεν συνιστά ασυµβίβαστο µε την παράλληλη διατήρηση των καθηκόντων του ως Διοικητή του Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., κατά παρέκκλιση των γενικών ή ειδικών
ή καταστατικών διατάξεων του φορέα αυτού.
β. Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. έχει κατά το µεταβατικό ως άνω διάστηµα ενδεικτικά τις εξής αρµοδιότητες: α) Συγκαλεί το προσωρινό Δ.Σ., καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και
διευθύνει τις συνεδριάσεις, β) ασκεί την προσωρινή διοίκηση του
Ε.Φ.Κ.Α., γ) εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήµατα που απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση για την οργάνωση και τη λειτουργία του
Ε.Φ.Κ.Α., δ) τοποθετεί και διαχειρίζεται το µεταφερόµενο στον
Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Φορέα, ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως, στ) αναθέτει µετά
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτους την υλοποίηση έργων εκ µέρους του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις και ζ) υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης
του Δ.Σ. συµβάσεις που συνάπτει ο Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε
άλλου περιεχοµένου έγγραφο.
γ. Ο Διοικητής µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στους
Υποδιοικητές ή σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του
Ε.Φ.Κ.Α. ορισµένες αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή Διοικητή.»
δ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Φ.Κ.Α., συγκροτείται προσωρινό Δ.Σ. µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το
αργότερο εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε. Το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:
αα. τον Διοικητή του, ως Πρόεδρο, µε έναν από τους υποδιοικητές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως αναπληρωτή του,
ββ. τους Διοικητές ή Πρόεδρους των λοιπών εντασσόµενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. µε αναπληρωτές,
όσους τους αναπλήρωναν στη διοίκηση αυτών,
γγ. έναν (1) προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του,
δδ. έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος
κατέχει θέση προϊσταµένου τµήµατος ή ανώτερη θέση από αυτή,
µε τον αναπληρωτή του,
εε. δύο (2) ειδικούς επιστήµονες, έναν εξειδικευµένο σε θέµατα
κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και έναν εξειδικευµένο σε
θέµατα οικονοµικών και οικονοµικής διαχείρισης που ορίζονται
από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τους αναπληρωτές τους, ιδίων προσόντων
µε αυτούς.
στ. Το Δ.Σ. έχει νόµιµη σύνθεση ακόµη και χωρίς τη συµµετοχή
των µελών της περίπτωσης δδ’, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν ή δεν
αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
ζ. Ο ορισµός των Διοικητών των εντασσόµενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως µέλους στο προσωρινό Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.,
κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά ασυµβίβαστο µε την παράλληλη
διατήρηση των καθηκόντων τους ως Διοικητών αυτών, κατά παρέκκλιση των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εν
λόγω φορέων.
η. Σε όλα τα µέλη του προσωρινού Δ.Σ. καταβάλλεται από τον
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Ε.Φ.Κ.Α. µηνιαία αποζηµίωση που καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
θ. Αρµοδιότητες του προσωρινού Δ.Σ. είναι, ιδίως, η µέριµνα για
την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., τη στέγαση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και η
ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικά µε τη λειτουργία του µέχρι
τον ορισµό του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συµπληρώνονται οι αρµοδιότητες του Διοικητή,
καθώς και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. Το Δ.Σ. µπορεί µε
απόφασή του να µεταβιβάζει στον Διοικητή ορισµένες αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφει κατά περίπτωση «µε εντολή
Δ.Σ.».
ι. Η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. λήγει αυτοδικαίως µε το διορισµό του νέου Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης
του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. συγκροτούνται οµάδες διοίκησης έργου για το συντονισµό και την εν γένει διαχείριση ζητηµάτων ενοποίησης των δοµών των εντασσόµενων φορέων, τοµέων,
κλάδων και λογαριασµών, κατά το µεταβατικό στάδιο και µέχρι την
πλήρη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
5. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
µε πρόταση του προσωρινού Διοικητή που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο πρώτος προϋπολογισµός του Ε.Φ.Κ.Α. και
περιλαµβάνει στο σκέλος των εξόδων πιστώσεις για την κάλυψη
των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών του, οι οποίες κατανέµονται στους εντασσόµενους φορείς µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
περιλαµβάνονται στο σκέλος των εσόδων του.
6. Μέχρι 31.12.2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι οικονοµικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονοµικών χρήσεων των
εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την περίοδο έως
31.12.2016. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω ηµεροµηνία, τις εν
λόγω οικονοµικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειµενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο µπορεί να ανατίθεται σε εξωτερικούς
αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µετά την ως
άνω ηµεροµηνία.
7. Στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013
(Α’ 287) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4257/2014 (Α’
93), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ο.Α.Ε.Δ., αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, µε την
υποβολή όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157
του ν. 4270/2014 (Α’ 143).»
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ειδικά, για τα ζητήµατα συντάξεων δηµοσίου τοµέα στην ως άνω απόφαση συµπράττει ο Υπουργός Οικονοµικών.
Άρθρο 101
Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα
προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.
1. α. Εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος στελεχώνονται εκείνες οι οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες τίθενται αµέσως σε λειτουργία για τις ανάγκες ένταξης σε αυτόν
των φορέων, κλάδων, τοµέων και λογαριασµών, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 53 και για την πλήρη λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 51.

β. Η στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα ανωτέρω, µέχρι την πλήρη
λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης ενεργείται µε µεταφορά προσωπικού σε αυτόν από τους εντασσόµενους φορείς,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν
πρότασης των Δ.Σ. του οικείου φορέα και του προσωρινού Δ.Σ.
του Ε.Φ.Κ.Α., µετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..
Κατά προτεραιότητα µεταφέρεται προσωπικό που καταθέτει σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, µέχρι την έναρξη ισχύος
του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 52 του παρόντος, µπορεί να µεταφέρονται από τους εντασσόµενους φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 53,
στον Ε.Φ.Κ.Α., ολόκληρες οργανικές µονάδες. Με την ίδια απόφαση οι ανωτέρω οργανικές µονάδες εντάσσονται στις συνιστώµενες µε τον παρόντα νόµο Γενικές Διευθύνσεις ή ορίζεται το
όργανο, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται.
δ. Ειδικότερα, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ειδικού Προγράµµατος και προκειµένου αυτή να ασκεί τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 65 αρµοδιότητές της, µέχρι την πλήρη λειτουργία του
Ε.Φ.Κ.Α. ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 µεταφέρονται σε
αυτόν, τριάντα (30) υπάλληλοι από τους εντασσόµενους φορείς,
οι οποίοι κατανέµονται και τοποθετούνται στην εν λόγω Διεύθυνση,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπάλληλοι που θα µεταφερθούν, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, επιλέγονται από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
από πίνακες που υποβάλλονται σε αυτόν από το Δ.Σ. του εκάστοτε
φορέα προέλευσης, επί τη βάσει προσόντων σχετικών µε τις αρµοδιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης, τα οποία καθορίζονται στην
οικεία πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Οι πίνακες του προηγούµενου εδαφίου περιέχουν διπλάσιο αριθµό προσώπων από
αυτόν που τελικώς θα µεταφερθεί από τον κάθε φορέα και πρέπει
να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν. Μέχρι την ένταξη των φορέων κατά το άρθρο 53 του παρόντος, η δαπάνη µισθοδοσίας των
µεταφερόµενων κατά τη διάταξη αυτή υπαλλήλων εξακολουθεί να
βαρύνει τους φορείς προέλευσής τους.
Στους ως άνω υπαλλήλους που θα µεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α.
περιλαµβάνονται και υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Οικονοµικών, οι οποίοι αποσπώνται, κατανέµονται και τοποθετούνται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-λεγγύης
και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Για την εν λόγω
απόσπαση προκρίνονται οι υπάλληλοι των ως άνω Γενικών Γραµµατειών που θα υποβάλουν σχετική αίτηση.
Επίσης, στην ως άνω Διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. µεταφέρεται τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος της Η.ΔΙ.Κ.Α., ο οποίος αποσπάται,
κατανέµεται και τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων της συγκεκριµένης Διεύθυνσης, που απορρέουν από τη σπουδαιότητα του ειδικού σκοπού
της, οι υπάλληλοι που θα τη στελεχώσουν λαµβάνουν πέραν των
αποδοχών της οργανικής τους θέσης και επιµίσθιο, το οποίο θα
καθοριστεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδοχών των
ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών,
όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
3833/2010.
2. α. Σε περίπτωση µεταφοράς προσωπικού κατά την προηγούµενη παράγραφο, ως προϊστάµενος τοποθετείται, µε απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., υπάλληλος µε κριτήριο τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου.
Εάν δεν υφίστανται θέσεις προϊσταµένων του Ε.Φ.Κ.Α. οµοίου επιπέδου, οι µεταφερόµενοι υπάλληλοι µπορεί να τοποθετούνται ως
προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα του αµέσως κατώτερου επιπέδου.
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β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων
ευθύνης των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α.
και των εντασσοµένων σε αυτόν φορέων και κλάδων. Με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους εντασσόµενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του
ίδιου επιπέδου, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν
στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι µπορούν να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή νέων
προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον δεν
επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας του φορέα,
οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα
του αµέσως κατώτερου επιπέδου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του προσωρινού ή οριστικού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και του Δ.Σ. του οικείου φορέα,
µπορεί να µεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόροι µε έµµισθη εντολή από τους εντασσόµενους φορείς.
4. Από 1.1.2017 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των µελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων των εντασσόµενων φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους κατά τα ανωτέρω, εκκρεµείς
σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό
και Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. που συστήνονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 102
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων
1. Θεσπίζεται µηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόµενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο
Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν.
4144/2013, µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση Οµοσπονδιών, Σωµατείων και Συνοµοσπονδιών Συνταξιούχων.
2. Όσοι δεν επιθυµούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού
τους φορέα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή της προηγουµένης παραγράφου.
4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του µεθεπόµενου
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 103
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
1. Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αχρεώστητα, επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος και
αναζητείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση
υπαιτιότητάς του αναζητείται εντόκως, µε επιτόκιο 3%.
Παράλληλα µε την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, επιτρέπεται συµψηφισµός οποιασδήποτε οφειλής προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε
το σύνολο των χορηγούµενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο
οφειλέτης.
Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται σε µηνιαίες δόσεις, το ύψος
καθεµίας από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του µεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούµενες παροχές, ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3
του ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούµενες παροχές.
Ο καταλογισµός και ο τυχόν διενεργούµενος συµψηφισµός
εκτελείται µε απόφαση του Διευθυντή του αρµοδίου Υποκαταστήµατος.
2. Εάν ο οφειλέτης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποβιώσει, οι οφειλές του
συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλόµενες σε αυτόν και στους νόµιµους κληρονόµους του αναδροµικές παροχές, προς αποµείωση
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του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά
την κληρονοµική τους µερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που µεταξύ των κληρονόµων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής κατά
την κληρονοµική τους µερίδα, παρακρατείται από το σύνολο των
συνταξιοδοτικών παροχών που τους µεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, σε µηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ, όπως στην παράγραφο
1.
Εφόσον η οφειλή δεν είχε βεβαιωθεί όσο ο οφειλέτης βρισκόταν
εν ζωή, εκδίδεται απόφαση από τον αρµόδιο Διευθυντή, µε την
οποία καθίστανται υπόχρεοι προς εξόφληση της οφειλής οι νόµιµοι κληρονόµοι του, µε τις προαναφερθείσες διαδικασίες του
ΚΕΔΕ και του συµψηφισµού οφειλών προς τις καταβαλλόµενες
παροχές.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να
ανακαθορίζεται το ποσοστό του επιτοκίου που προβλέπεται από
την παράγραφο 1.
Άρθρο 104
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών
Η παρ. 7 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται
άτοκα στους δικαιούχους, µετά από αίτησή τους.
Επιστρέφονται µόνο µετά από συµψηφισµό είτε µε επόµενες
οφειλόµενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ, εντός έτους, είτε
µε απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους
ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές.
Διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως εισφορών
που καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ισχύουν.
Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται εντόκως, έπειτα από αµετάκλητη
απόφαση και ακύρωση των πράξεων καταλογισµού, µε βάση το
κυµαινόµενο επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος,
(βάσει του άρθρου 46 του ν. 3863/2010), όπως αυτό ισχύει κατά
το χρόνο της έκδοσης της απόφασης επιστροφής.
Οι εισφορές που εισπράττονται και συνεισπράττονται αχρεώστητα, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπέρ κλάδων ασθενείας και για λογαριασµό τρίτων φορέων, δεν επιστρέφονται.
Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόµου.»
Άρθρο 105
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΑΣ
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως την
31η Δεκεµβρίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων.
2. Από τη δηµοσίευση και έως τη λήξη της προθεσµίας χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, που
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, αναστέλλονται οι
πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης
κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου
κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου που επισπεύδονται
ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
3. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.) ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση της παρούσας και
έως την 31ή Δεκεµβρίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
Άρθρο 106
Θωράκιση ελεγκτικών µηχανισµών αγοράς εργασίας
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους των ελεγκτικών µηχανισµών της αγοράς εργασίας του ΙΚΑΕΤΑΜ».
Άρθρο 107
Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστηµα Μητρώων
Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 62, του ν. 4170/2013,
µετά τις λέξεις «την Οικονοµική Αστυνοµία» προστίθενται οι λέξεις
«το σύνολο των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.».
Άρθρο 108
Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιµες
και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από το αρµόδιο όργανο, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων
της επιχείρησης, ή διαπιστώθηκε η µε οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ., ο έλεγχος της
πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται
για πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον
πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
β. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη.
γ. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες για κάθε φορέα διατάξεις ή
δεν είναι δυνατή η άσκησή της.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά
βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α. Με απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης
της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της
Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα, εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή µέχρι 1.500.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή
ο Διοικητής του Ταµείου µπορεί να ζητήσει τη γνώµη κλιµακίου ή
τµήµατος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του.
β. Με απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης
της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µετά από σύµφωνη γνώµη
του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή άνω του 1.500.000 ευρώ.
3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων
είσπραξης και για χρονικό διάστηµα 10 ετών από τη λήξη του
έτους µέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:
α. αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,
β. δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για οποιαδήποτε αιτία,
εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα διατεθούν για
την ικανοποίηση του Ταµείου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,
γ. δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί
λογαριασµοί των παραπάνω προσώπων κατά τις διατάξεις των άρθρων 30, 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
Το ΚΕΑΟ και οι αρµόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα διατηρούν ακέραιο το δικαίωµά τους για την είσπραξη ή συµψηφισµό της οφειλής και µετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των
ανεπίδεκτων είσπραξης.
4. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν
από την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα µε-

ρικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από
συνυπόχρεο πρόσωπο.
5. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ορίζονται άλλα όργανα για την υποβολή της σύµφωνης γνώµης της περίπτωσης α’
της παραγράφου 2, να καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης,
να ορίζεται κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
β. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς
και του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια
ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης.
Άρθρο 109
Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 108 µπορεί να κριθούν διαγραπτέες και να
διαγραφούν, µε την επιφύλαξη της πλήρους διατήρησης των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των µισθωτών ασφαλισµένων, και πριν
από την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 3 του ίδιου άρθρου,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α’ ,
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 108 ενέργειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,
γ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 108 µπορεί να διαγραφούν, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, εφόσον εµπίπτουν
αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν
την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί
η είσπραξή του µέσα σε δέκα (10) έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε,
γ. όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία
δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της µέσα σε δέκα (10) έτη από τη λήξη του οικονοµικού
έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.
3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:
α) µε απόφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µετά από σύµφωνη γνώµη του Διοικητή
του Ταµείου για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,
β) µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης της
αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2,
γ) µε απόφαση του Διοικητή του Ταµείου κατόπιν εισήγησης
της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της
Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα µετά την παρέλευση της
προθεσµίας της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.
4. Μέχρι 31.12.2016 προκειµένου να εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κύριων οφειλών που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και είναι
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µικρότερες του ποσού των 200 ευρώ ανά οφειλέτη, υπό τον όρο
ότι δεν υφίστανται άλλες κύριες οφειλές του ίδιου νοµικού ή φυσικού προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται µε
απόφαση του Διοικητή του Ταµείου, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Εσόδων του οικείου φορέα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ρυθµίζονται ο τρόπος
και η διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών,
καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείρισή τους.
Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να
µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των
οφειλών στα βιβλία διαγραφών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 110
Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987
Στο άρθρο 4 του π.δ. 370/1987 (Α’ 166) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος από το βαθµό
του Πυροσβέστη µέχρι το βαθµό του Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών, που καταλαµβάνεται από το όριο ηλικίας της παραγράφου
2, µπορεί να ζητήσει να παραµείνει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο
(2) επιπλέον έτη µετά τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, µε αίτηση που υποβάλλεται τρεις (3) µήνες πριν από τη συµπλήρωση
του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ’
έτος µε ανώτατο όριο τα δύο (2) έτη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 111
Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος (ΣΚΛΕ)
Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε
την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (εφεξής ΣΚΛΕ), µε έδρα την Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούµενο, το οποίο
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Με σκοπό την απρόσκοπτη συµµετοχή όλων των µελών του
νοµικού προσώπου στη δράση του µπορεί να δηµιουργούνται Περιφερειακά και Τοπικά Τµήµατα, σε ολόκληρη την επικράτεια µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η σύσταση των Περιφερειακών/Τοπικών Τµηµάτων γίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
3. Σκοποί του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
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είναι:
α. η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών,
ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συµφερόντων των
µελών,
β. η συµβολή στην εφαρµογή των αρχών και µεθόδων της κοινωνικής εργασίας,
γ. η συµβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία, στην κατοχύρωση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού
στα διάφορα πλαίσια δουλειάς, στη συνεργασία µε τους φορείς
κοινωνικής εργασίας για τη βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών τους,
δ. η µελέτη των κοινωνικών προβληµάτων, η γνωµοδότηση, η
παρέµβαση για την αντιµετώπισή τους και η συνεργασία µε τις
αρχές και τους αρµόδιους φορείς,
ε. η συνένωση όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, η προστασία
του επαγγέλµατος και του τίτλου σπουδών,
στ. η πληροφόρηση της κοινής γνώµης και εκπροσώπηση του
επαγγέλµατος σε θεσµικά όργανα και διεθνείς οργανισµούς του
κλάδου των κοινωνικών λειτουργών,
ζ. η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων σε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, µε
τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής,
η. η συµµετοχή του στη διαµόρφωση και σχεδιασµό της Κοινωνικής Πολιτικής.
4. Ο ΣΚΛΕ µπορεί να είναι µέλος άλλων οργανώσεων, ελληνικών
ή διεθνών, µε συναφείς σκοπούς.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι κατηγορίες των µελών του ΣΚΛΕ, οι
διαδικασίες εγγραφής, οι πόροι και τα όργανα διοίκησης του Συνδέσµου, η σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών
Τµηµάτων του ΣΚΛΕ, των οποίων ο τοπικού ενδιαφέροντος χαρακτήρας θα ρυθµιστεί µε κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών, η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Πειθαρχικών
Συµβουλίων, η σφραγίδα του Συνδέσµου, ο Κώδικας Δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών, ο οποίος εγκρίνεται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι θέσεις προσωπικού, περιουσιακά ζητήµατα του Συνδέσµου και γενικώς κάθε
θέµα συναφές µε τη λειτουργία του ΣΚΛΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 112
Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
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2. Το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου
15 µειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ
για το φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η µείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια
εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούµενο µε ένα
(1) εξαρτώµενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2)
εξαρτώµενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για
τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι
µικρότερο των ποσών αυτών, η µείωση του φόρου περιορίζεται
στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και
συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά δέκα (10)
ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος
από µισθούς και συντάξεις.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική
δραστηριότητα, στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των άµεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές
ορίζονται, µόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που
υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και
συνδεδεµένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους
από επιχειρηµατική δραστηριότητα.»
4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχί-
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ζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις. Για τα
κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν εφαρµόζονται οι
µειώσεις του άρθρου 16.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται
αυτοτελώς µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχείρηση µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο
άρθρο 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από µισθούς και
συντάξεις µαζί µε εισόδηµα ατοµικής αγροτικής επιχείρησης, η
µείωση φόρου υπολογίζεται µία φορά για το σύνολο των εισοδηµάτων.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατοµική αγροτική επιχείρηση µαζί µε
εισόδηµα από λοιπές κατηγορίες, η µείωση του φόρου θα είναι
αυτή που αναλογεί µόνο στο µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται αποκλειστικά από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή και
από ατοµική αγροτική επιχείρηση.»
7. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε
τοις εκατό (15%).
4. Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
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8. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για µερίσµατα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».
9. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:
«Άρθρο 43Α
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
στα φυσικά πρόσωπα
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα
άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων
ή σχολάζουσας κληρονοµίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήµατος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία και
συντάξεις, από επιχειρηµατική δραστηριότητα, από κεφάλαιο,
από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό.
2. Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που
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παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζηµίωση για τη λύση ή
καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε’ της παρ.
3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου
14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής
εισφοράς οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα
ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό, εφόσον κατά το έτος της
βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι µακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραµµένοι στους
καταλόγους προσφεροµένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιµενικών Αρχών
που λειτουργούν ως παραρτήµατά του, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το
χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της παραγράφου 1 υπολογίζεται µε την
ακόλουθη κλίµακα:
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4.α) Η εισφορά προσδιορίζεται µε βάση τους εκτελεστούς τίτλους είσπραξης που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 45
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισµού φόρου, εµφανίζεται στην
πράξη προσδιορισµού του φόρου, µαζί µε το φόρο εισοδήµατος
φυσικών προσώπων κάθε φορολογικού έτους.
β) Η προθεσµία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του
άρθρου 63 του ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρµόζονται
οι διατάξεις της καταβολής φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 67.
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου υπολογίζεται αυτή. Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 67,
η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήµατά τους υπολογίζεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόµοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς ανάλογα µε το ποσοστό
της κληρονοµικής τους µερίδας.
6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι
αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας
ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος
στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου
χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού
ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε
εξαίρεση τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί
και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που
καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και
υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή
του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής
που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που
παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60.
7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν
αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ούτε από το φόρο εισοδήµατος.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
µπορεί να καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση
και είσπραξη της εισφοράς, ο τρόπος αποτύπωσής της στην
πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αµοιβών σε ετήσιο εισόδηµα,
καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/
2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν
οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45
που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή
29%.»
11. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό
έτος 2016 και επόµενα, ενώ η παρακράτηση της εισφοράς από
τους µισθούς και τις συντάξεις µε τη νέα κλίµακα αρχίζει να
πραγµατοποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
12. Στο Παράρτηµα του ν. 4174/2013 οι λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν.
3986/2011)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011 και
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).»

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α’152) καταργούνται από τότε που άρχισαν να ισχύουν.

Άρθρο 113
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων

Άρθρο 117

Άρθρο 114
1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α’
133) ως εξής:
«Το τίµηµα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, µε ισάριθµες τραπεζικές επιταγές
που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δηµοσίου, εντός των
κατωτέρω προθεσµιών: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ανακήρυξή του σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) µηνών από
την ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης της
άδειας. Σε περίπτωση που ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλλει την
πρώτη δόση του τιµήµατος εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, εκπίπτει και τη θέση του λαµβάνει ο επόµενος πλειοδότης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής οιασδήποτε εκ
των επόµενων δόσεων του τιµήµατος, ανακαλείται αυτοδικαίως
η χορηγηθείσα άδεια.»
2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Α’ 133)
προστίθεται παράγραφος 8α, ως εξής:
«8α. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης των
αδειοδοτούµενων παροχών περιεχοµένου να συντάσσουν τις
ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης
υπερβαίνει το ποσό της προηγούµενης παραγράφου, ορίζεται η
1.1.2018.»
Άρθρο 115
1. Καθιερώνεται για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφηµερίδες,
περιοδικού και ηµερήσιου τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα (barcode) ή εικονοστοιχείου (pixel) ή και οι δύο σηµάνσεις,
που φέρουν σε ευδιάκριτο εξωτερικό σηµείο του εντύπου.
2. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, στους παραβάτες της διατάξεως της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιµο ανά παράβαση ύψους
χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζονται οι
τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 116
1. Οι εκδότριες επιχειρήσεις περιοδικών και εφηµερίδων, καθηµερινού και περιοδικού τύπου, υποχρεούνται να υποβάλλουν
στοιχεία κόστους των αγαθών που περιλαµβάνονται στις εκδόσεις τους ως «προσφορές». Η υποβολή των στοιχείων γίνεται µε
ειδική ηλεκτρονική δήλωση.
2. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται διακεκριµένα για κάθε έκδοση σε χρόνο προ της δηµοσίευσης κάθε εφηµερίδας ή περιοδικού το οποίο φέρει προσφορές.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζονται η
διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας διάταξης σχετικά µε τον τύπο και τη µορφή της δήλωσης, τον καταληκτικό χρόνο υποβολής της πριν από τη δηµοσίευση
του εντύπου.

1.α) Η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μι-
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σθωτών Υπηρεσιών, οικονοµικού έτους 2014, από τα υπόχρεα
Ν.Π.Δ.Δ.- Ασφαλιστικά Ταµεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναµίας διαµόρφωσης των αρχείων τους µε βάση την αντίστοιχη εφαρµογή του taxisnet, λόγω
µη έγκυρων ή ανενεργών ΑΦΜ, γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία. Η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών µε το πρώτο αρχείο που περιλαµβάνει το σύνολο των
στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων των δικαιούχων µε έγκυρα ΑΦΜ (αρχείο 1) υποβάλλεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής
µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του
Υπουργείου Οικονοµικών και έχει µηδενικό υπόλοιπο. Το δεύτερο
αρχείο (αρχείο 2) που περιέχει τους δικαιούχους µε τα µη έγκυρα
ή ανενεργό ΑΦΜ υποβάλλεται σε µαγνητικό µέσο (CD ή DVD)
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. και το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο αποδίδεται στο είδος φόρου 1194 µέσω του τµήµατος εσόδων της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) προωθείται από τη
Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω επεξεργασία στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
1.β) Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονοµικού
έτους 2014, των πιο πάνω υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικών
Ταµείων µέχρι και δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
2.α) Οι περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που ασκείται στην ηµεδαπή, καθώς και το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που ασκείται
στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
β) το εισόδηµα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δηµόσιο, από ηµεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελµατικά ταµεία που
έχουν συσταθεί µε νόµο στην Ελλάδα».
2.β) Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από την
1η Ιανουαρίου 2015.
3. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κτίσµατα µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα
οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας
και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς του Νοεµβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
για τα έτη 2015 και 2016.»
4. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.
2093/1992 (Α’ 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήµατος, αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2016,
µε καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την
άρση ακινησίας, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) µηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα
ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστηµα του έτους και
µέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού
των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας που
αποµένουν έως τις 31.12.2016 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) ετησίων τελών κυκλοφορίας.
Προκειµένου για τον υπολογισµό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο µήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως
ολόκληρος µήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή της άρσης
αυτής.
Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο
του οχήµατος θα πραγµατοποιείται την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήµατος, για την οποία
έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης επιστροφής ή µη επιστροφής των
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στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ίσο µε
το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.»
Άρθρο 118
Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να ιδρύονται
στον ΟΑΕΔ Πειραµατικές Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας
(Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας), οι οποίες θα διέπονται από το νοµικό καθεστώς του ν. 3475/2006 (Α’ 146).
Με την ίδια ή άλλη απόφαση, ορίζονται τα προγράµµατα σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραµµα, οι τοµείς και οι ειδικότητες, οι
οποίες θα υλοποιηθούν από τις Πειραµατικές ΕΠΑΣ Μαθητείας,
ο κανονισµός λειτουργίας των ως άνω ΕΠΑΣ, τα κριτήρια επιλογής µαθητών, τα κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού, το
πλαίσιο συνεργασίας µε επιχειρήσεις εκτός και εντός της χώρας
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
2. Για την επίτευξη των µεταρρυθµίσεων στο ασφαλιστικό και
στα θέµατα της αγοράς εργασίας, µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δύναται να µεταφέρονται οργανικές θέσεις, περιλαµβανοµένων
κι αυτών µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έµµισθης εντολής, µεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, και στο Υπουργείο, για να καλύπτονται ανάγκες
που θα προκύψουν από το νέο οργανισµό αυτού.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 72
«Επιλογή διευθυντικών στελεχών στις µονάδες εκπαίδευσης
και κατάρτισης του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)
1. Για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντικών στελεχών
στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), επιλέγονται µόνιµοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΑΕΔ.
Η επιλογή τους γίνεται µε βάση αξιολογικούς πίνακες που συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο και
ισχύουν για δύο (2) έτη.
2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις συντάσσονται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισµού, οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες:
α) Πίνακας Διευθυντών Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας.
β) Πίνακας Διευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
γ) Πίνακας Διευθυντών ΚΕΚ ΑµΕΑ Γαλατσίου και Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσσαλονίκης.
δ) Πίνακας Διευθυντών Πιλοτικών Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ).
Οι υποψήφιοι δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέχρι
και σε πέντε (5) θέσεις των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
που κατά τόπο υπάγονται σε µία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισµού και να ενταχθούν µέχρι και σε δύο (2) από
τους οικείους Πίνακες.
3. Ως Διευθυντές των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
του ΟΑΕΔ, επιλέγονται µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
στον ΟΑΕΔ, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισµό και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε οποιαδήποτε
εκπαιδευτική δοµή του δηµόσιου τοµέα, ενώ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του
ν. 4327/2015 (Α’ 50), το οποίο, στην προκειµένη περίπτωση,
εφαρµόζεται κατ’ αναλογία.
Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέ-
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τουν την προβλεπόµενη παιδαγωγική επάρκεια, ακόµη και όταν
αυτοί συγκεντρώνουν µικρότερο άθροισµα µορίων έναντι συνυποψήφιων τους, οι οποίοι όµως δεν διαθέτουν την προβλεπόµενη
παιδαγωγική επάρκεια.
4. Ως κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ΟΑΕΔ ορίζονται:
α. Η επιστηµονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου
και τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία.
β. Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.
γ. Η συµβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως
προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και
η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που
αποτιµώνται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής.
5. Τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου αποτιµώνται
ως ακολούθως:
α. Το κριτήριο της επιστηµονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης
και κατάρτισης αποτιµάται µε 9 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
εφαρµοζόµενων κατ' αναλογία των προβλεποµένων στην παρ. 2
του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α’ 50).
β. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής
και διοικητικής εµπειρίας, αποτιµάται µε 14 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογία των προβλεποµένων
στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α’ 50). Ως χρόνος
διδακτικής υπηρεσίας λογίζεται και:
αα. Ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν
και υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
ββ. Ο χρόνος υπηρεσίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
γ. Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης
αποτιµάται µε 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό
αξιολογείται µε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον
του συµβουλίου επιλογής, µέσω της οποίας εκτιµώνται η προσωπικότητα, η επαγγελµατική ανάπτυξη και οι ικανότητες του
υποψήφιου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων ιδίως διδακτικών,
διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους
εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής συνεκτιµά και τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο
βιογραφικό του σηµείωµα, τα οποία αποδεικνύονται µε παραστατικά και τα οποία δεν έχουν µοριοδοτηθεί. Για την αξιολόγηση
χρησιµοποιείται τύπος συνέντευξης µε τη χρήση έντυπου υποδείγµατος που περιλαµβάνει τα αξιολογούµενα στοιχεία, όπως
φυσική παρουσία, επιτεύγµατα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρµοστικότητα. Για τη στάθµιση
των στοιχείων του προηγουµένου εδαφίου, κάθε µέλος του συµβουλίου οφείλει να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογηµένη βαθµολογία. Η τελική βαθµολογία κάθε υποψήφιου είναι ο µέσος όρος
των επιµέρους βαθµολογιών κάθε µέλους του συµβουλίου.
6. Η κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο πίνακα γίνεται µε
βάση το άθροισµα των µονάδων, τις οποίες αυτοί συγκεντρώνουν, κατόπιν αποτίµησης των ως άνω κριτηρίων. Το ανώτατο
σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές/ντριες
των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ανέρχεται
σε τριάντα πέντε (35).
7. Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών στις µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πραγµατοποιείται από το Α’ Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ. Κατά την πρώτη φάση εφαρµογής
του παρόντος η διαδικασία της επιλογής θα ξεκινήσει ευθύς µετά
τη συγκρότηση του Α’ Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε βάση τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Με απόφαση του Διοικητή του
ΟΑΕΔ, ορίζεται και ο Γραµµατέας του, µε τον αναπληρωτή του,
που είναι µόνιµος διοικητικός υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που µέλος του συµβουλίου επιλογής τυχαίνει να είναι
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υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις,
αυτός δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία φάση της
διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών
µελών, αν, κατά τα ανωτέρω, υπάρχει κώλυµα συµµετοχής τόσο
του τακτικού όσο και του αναπληρωµατικού µέλους, αυτά αναπληρώνονται από τους επόµενους υποψηφίους του ίδιου συνδυασµού στη σειρά εκλογής. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυµα
συµµετοχής για τον Πρόεδρο, προεδρεύει ο αναπληρωτής του.
Με απόφαση του Διοικητή που αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των Διευθυντών των µονάδων
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ και της λειτουργίας του
συµβουλίου.
8. Διευθυντής εκπαιδευτικής µονάδας του ΟΑΕΔ, η οποία καταργείται ή συγχωνεύεται, κατόπιν αίτησής του, τοποθετείται για
το υπόλοιπο της θητείας του σε κενούµενη θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής µονάδας που κατά τόπον υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση µε εκείνην, στην οποία υπαγόταν η
καταργηθείσα ή συγχωνευθείσα εκπαιδευτική µονάδα.
9. Ως Υποδιευθυντές των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ και ΤΕ.
Κριτήρια επιλογής των στελεχών της παρούσας παραγράφου
είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψήφιου.
Ειδικότερα, πρώτο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του
υποψήφιου είναι η ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες,
να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των
καθηκόντων τους. Δεύτερο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή
του υποψήφιου είναι η γνώση του σχετικά µε το αντικείµενο του
προς άσκηση έργου. Η γνώση του προηγουµένου εδαφίου συνάγεται από: α) την επιστηµονική -παιδαγωγική συγκρότηση του
υποψηφίου και κυρίως από το επίπεδο των σπουδών του, την
ύπαρξη σπουδών ή επιµορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης, την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών και
Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του
υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού
έργου. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας,
σε συνεδρίασή του (συνεδρίαση επιλογής), η οποία πραγµατοποιείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, συντάσσει αιτιολογηµένη πρόταση (πρακτικό) επιλογής Υποδιευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας, µε βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Στην
ως άνω συνεδρίαση επιλογής δεν συµµετέχουν οι υποψήφιοι. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται
περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές στην ίδια σχολική µονάδα.
Η πρόταση µαζί µε το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων
διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας στο Α’
Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο, ύστερα από έλεγχο
σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων και τη νοµιµότητα
της διαδικασίας για τη διαµόρφωση της πρότασης, προτείνει
στον Διοικητή του ΟΑΕΔ την τοποθέτηση των στελεχών που
έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω. Αν ο Σύλλογος των Διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση του προηγουµένου
εδαφίου, η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του
ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου που διαµορφώνεται µε βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.
10. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από
εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο επιλέγει
για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής µονάδας, για την οποία δεν
υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ,
εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ -1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, µε τη διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής που εφαρµόζονται, όσον αφορά την επιλογή
από εκπαιδευτικούς Π.Ε..
Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ γίνεται για
διετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου του πρώτου έτους
της θητείας και λήγει την 30ή Ιουνίου του δεύτερου έτους της
θητείας.»
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Άρθρο 119
Ρύθµιση οφειλών προς Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πτωχών οφειλετών και άλλα θέµατα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Για τη ρύθµιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πτωχών οφειλετών, καθώς και οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης για χρέη που δεν
ρυθµίζονται από τη συµφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά, συστήνεται επιτροπή αρµόδια για την εφαρµογή της διαδικασίας
του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ η οποία αποτελείται από:
α. Το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
β. Τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή τον συντονιστή του ΚΕΑΟ, αν
οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο
ΚΕΑΟ.
γ. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται
έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.
δ. Τον Προϊστάµενο του Α’ ή Β’ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας.
ε. Τον Προϊστάµενο ενός Τµήµατος της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που
εξετάζονται έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.
Εισηγητής ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων ή της Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ, αν οι ασφαλιστικές οφειλές που εξετάζονται
έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου.
Καθήκοντα γραµµατέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος των
ανωτέρω Διευθύνσεων αναλόγως της ένταξης ή µη της εξεταζόµενης οφειλής στο ΚΕΑΟ.
2. Στις περιπτώσεις πτωχών οφειλετών, ανεξάρτητα αν οι οφειλές τους έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ κι εφόσον το συνολικό βασικό
χρέος υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000)
ευρώ, το αίτηµα εξετάζεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ενώ τα αιτήµατα οφειλετών που έχουν συνάψει συµφωνία
συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης εξετάζονται µόνο από την Επιτροπή,
ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.
3. Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος παρατείνεται αυτοδικαίως από 7.3.2016 η διοικητική σύµβαση µεταξύ
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Φορέα, µέχρι την ολοκλήρωση
της εκκρεµούς διαγωνιστικής διαδικασίας.
Άρθρο 120
Τα χρηµατικά βοηθήµατα τοκετού που χορηγήθηκαν από το
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µετά την 18.11.2012, ηµεροµηνία ισχύος της υπ’
αριθµ. ΕΜΠ5 (Β’ 3054/2012) κ.υ.α., δεν αναζητούνται.
Τυχόν καταλογισθέντα και εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται
στους δικαιούχους άτοκα.
Άρθρο 121
Η περίπτωση α’της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’
31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτούνται Πρωτοβάθµιες και Δευτεροβάθµιες Υγειονοµικές Επιτροπές για την παραποµπή σε
αυτές θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου
που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισµό ατυχηµάτων ως εργατικών ή µη, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, µε τις
οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά τη λειτουργία
τους. Προκειµένου για κρίση περί χαρακτηρισµού των ατυχηµάτων ως εργατικών ή µη στις επιτροπές (Πρωτοβάθµιες και Δευτεροβάθµιες) συµµετέχουν ένας Δικηγόρος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καθώς και ένας Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
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σία ΠΕ του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά των αποφάσεων
αυτών των Πρωτοβάθµιων Υγειονοµικών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής
Επιτροπής. Δικαίωµα προσφυγής έχουν οι ασφαλιστικοί φορείς,
οι εργοδότες, ο εργαζόµενος και κάθε τρίτος που έχει έννοµο
συµφέρον. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
Η διαδικασία χαρακτηρισµού ατυχηµάτων ή παθολογικών επεισοδίων ως εργατικών εφαρµόζεται και στις εκκρεµούσες υποθέσεις που δεν έχουν χαρακτηρισθεί και οι σχηµατισθέντες
φάκελοι µε όλα τα στοιχεία τους διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι δεν έχουν τη σχετική αρµοδιότητα,
στις αναφερόµενες στο παρόν άρθρο υγειονοµικές επιτροπές
προκειµένου να εισαχθούν κατά προτεραιότητα για χαρακτηρισµό στην Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή του παρόντος.»
Άρθρο 122
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από
τις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5. ΥΓΕΙΑΣ

2. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

11. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς, το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 1.29’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο ερ-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

γασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

