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1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3523
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Λυκούδη και Γ.
Αµυρά, σελ. 3380
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού, το 2ο Γυµνάσιο Βάρης, το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 1ο ΕΠΑΛ
Γλυφάδας, το 1ο Γυµνάσιο Καλαµάτας, φοιτητές του Προγράµµατος ERASMUS και το 1ο Γυµνάσιο Δράµας, σελ.
3381, 3385, 3397, 3404, 3408, 3411, 3414, 3421
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3376, 3377, 3379, 3385,
3386, 3387, 3388, 3391, 3392, 3395, 3397, 3402, 3403, 3404,
3405, 3406, 3409, 3416, 3417, 3419, 3420, 3422, 3425, 3426,
3428, 3429, 3434, 3435, 3436, 3437, 3443
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3402, 3403, 3404, 3405
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Δεκεµβρίου 2016, σελ. 3375
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων, των τροπολογιών και ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις», σελ. 3376 – 3440, 3472 – 3477, 3482 - 3484
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Οι Διαρκείς Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
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ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’
Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 15 Δεκεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.11’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, καληµέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Δεκεµβρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 286/13-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Βαρεµένου
προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την µετονοµασία του Τµήµατος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το
Αγρίνιο, σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
2. Η µε αριθµό 279/12-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής και το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου
στο «Μαµάτσειο» Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια
αναγνώριση της προσφοράς του.
3. Η µε αριθµό 273/6-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Γεωργίου
Γερµενή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δολοφονική επίθεση από παρακρατικά τάγµατα εφόδου σε Βουλευτή
του ελληνικού Κοινοβουλίου.
4. Η µε αριθµό 285/13-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών
από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
5. Η µε αριθµό 291/13-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα οξυµµένα προβλήµατα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός».
6. Η µε αριθµό 272/6-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
από τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-

ράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 287/13-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λέσβου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Πάλλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων καταρροϊκού και µελιταίου πυρετού στη Λέσβο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
2. Η µε αριθµό 280/12-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις πολιτικές της πολιτείας για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας.
3. Η µε αριθµό 277/9-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του έργου β’ φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
4. Η µε αριθµό 292/13-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της στέγασης των
σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου.
5. Η µε αριθµό 276/9-12-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Γεωργίου-Δηµητρίου Καρρά προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη θεσπίσεως
όρων στην υπό εξέλιξη διαπραγµάτευση για την ανανέωση της
σύµβασης παραχώρησης του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».
6. Η µε αριθµό 259/29-11-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ. Χαράς Κεφαλίδου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη θέση Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ.
7. Η µε αριθµό 175/7-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη να θεσµοθετηθεί άµεσα ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις.
8. Η µε αριθµό 235/21-11-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του ακτινοβόλου µνηµείου της Αµφίπολης.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 94/5-10-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρα-
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κλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις παρεµβάσεις στο αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις
του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Παρακαλώ τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν τον εισηγητή να
πω κάτι, σας παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι θέλετε να πείτε,
κύριε συνάδελφε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα θέλαµε οι Υπουργοί να µας πουν
ποιες βουλευτικές τροπολογίες κάνουν δεκτές από τώρα, για να
γνωρίζουµε και να τοποθετηθούµε πάνω σε αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Περιµένουµε και άλλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το θέµα είναι πότε
θα έχουν τις τροπολογίες για να το πουν.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μόλις µοιραστούν σε εσάς, θα τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Θραψανιώτη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα.
Επισήµανα χθες κατά την τοποθέτησή µου την ανάγκη η Βουλή των Ελλήνων να στηρίξει µε τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία τα µέτρα για την ενίσχυση των πολιτών, που βιώνουν µε τον
πιο σκληρό τρόπο την οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση.
Επίσης, τόνισα ότι µια τέτοια προοπτική δεν σήµανε και στήριξη στην Κυβέρνηση ούτε για να πούµε ότι λύσαµε το πρόβληµα
ούτε για να µας επιβραβεύσετε, αλλά γιατί πρέπει να στείλουµε
ένα ισχυρό µήνυµα στην κοινωνία, που δοκιµάζεται από τις υφεσιακές πολιτικές των µνηµονίων, ότι το πολιτικό σύστηµα δεν
αδιαφορεί για τους πιο αδύναµους, αλλά βρίσκει συναινέσεις,
µπορεί να συνθέσει απόψεις και µεριµνά ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται στην πιο δύσκολη θέση, για να στείλουµε και ένα ισχυρό
µήνυµα στο εξωτερικό, ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο αποφασίζει
για το πώς θα κατανεµηθούν τα πλεονάσµατα µετά την εφαρµογή των συµφωνηθέντων. Αυτό το µήνυµα πρέπει να σταλεί από
µια µεγάλη πλειοψηφία, ώστε να µην µείνουν πόρτες ανοικτές
για παρεµβάσεις και πιέσεις. Και αυτό δεν αφορά µόνο την παρούσα Κυβέρνηση.
Χρειάζεται ένα µήνυµα για να προστεθεί µε αυτό των άλλων
Ευρωπαίων, που αντιλαµβάνονται ότι ο ελληνικός λαός δοκιµάζεται σκληρά, αλλά δεν είναι µόνος του. Και υπάρχουν τέτοιες
φωνές. Δεν είναι µόνο ο κ. Σόιµπλε και όσοι τον συµµερίζονται.
Από τη συζήτηση, και παρά τις επιµέρους επιφυλάξεις, διαπιστώθηκε ευρύτερη σύγκλιση και έγιναν παρατηρήσεις που βελτιώνουν επιµέρους άρθρα. Οι Υπουργοί έκαναν νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και έκαναν δεκτές προτάσεις, όπως, παραδείγµατος
χάριν, για τους άστεγους, τους φιλοξενούµενους και τα λοιπά.
Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, δίνουν λύση σε ζητήµατα
που χρονίζουν, όπως η κατάργηση του παράβολου των 46 ευρώ
για τα ΚΕΠΑ για τους άπορους και τους ανέργους.
Όσον αφορά τα παραχωρητήρια για τους δικαιούχους του

ΟΑΕΔ, πρώην ΟΕΕΚ, όπου από το 1978 χρονίζουν εκκρεµότητες,
δίνεται λύση, όχι µόνο σε ό,τι αφορά τα παραχωρητήρια, αλλά
λαµβάνεται πρόνοια για την τιµή µεταβίβασης και ρυθµίζονται
ευνοϊκότερα τα δάνεια των δικαιούχων δανειοληπτών.
Φάνηκε, όµως, και µια γκρίνια και µεµψιµοιρία για το αν θα
πρέπει να δοθούν τα χρήµατα, αν υπάρχουν τα χρήµατα, αν θα
καταστραφεί η οικονοµία στην περίπτωση που τα δώσουµε και
πολλά άλλα. Αυτός ο θόρυβος πέρασε τα σύνορα και κάποιοι
βρήκαν την ευκαιρία για να προωθήσουν τις καταστροφικές πολιτικές τους, σε αντίθεση µε τη βούληση του ελληνικού λαού, σε
αντίθεση µε όσα έχουν συµφωνηθεί.
Ας συνεννοηθούµε. Τα χρήµατα για την οικονοµική ενίσχυση
των χαµηλοσυνταξιούχων υπάρχουν και προέρχονται όχι από τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά από την υπεραπόδοση των φετινών εσόδων, από την υπερκάλυψη των στόχων του προγράµµατος που έχουµε συµφωνήσει και εφαρµόζουµε.
Αυτό το πραγµατικό πλεόνασµα ίσως χρειαζόταν καλύτερη
επεξεργασία. Αυτό, όµως, δεν αλλάζει την ουσία. Πρέπει να δοθεί φέτος και να δοθεί σε αυτούς που πράγµατι το έχουν ανάγκη.
Δεν το εγγράφουµε στον επόµενο προϋπολογισµό και βλέπουµε
πώς θα πάει, όπως ο κ. Σαµαράς το 2014.
Τα χρήµατα για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης έχουν
γραφτεί στον προϋπολογισµό: 760 εκατοµµύρια ευρώ σε συµφωνία µε τους θεσµούς και χωρίς να περικοπούν προνοιακά επιδόµατα. Σε κανέναν άλλο προϋπολογισµό δεν είχαν εγγραφεί
στο παρελθόν, ούτε για το 2014, όταν έγινε µόνο για δεκατρείς
δήµους, αλλά ούτε για το 2015 στον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί και δεν θα µείνει πιλοτικό, γιατί
έχουµε εξασφαλίσει τους πόρους. Η αναστολή της αύξησης του
ΦΠΑ στα νησιά, µιας αύξησης που επιβλήθηκε στη χώρα µας από
την επιµονή των δανειστών, που όλα τα κόµµατα ζητούν να µην
εφαρµοστεί και σωστά, είναι κάτι που θα έπρεπε η ίδια η Ευρώπη
να ζητήσει ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας προσπάθειας,
αλλά και της επιβάρυνσης που έχουν καταβάλει οι νησιώτες µας
για να αντιµετωπίσουν την προσφυγική κρίση που αφορά όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο δεν περιλαµβάνει µόνο µέτρα για την οικονοµική ενίσχυση της ακραίας φτώχειας. Συνοδεύεται από έναν συνδυασµό υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας για άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και µέτρα ένταξης στην απασχόληση.
Ο εθνικός µηχανισµός µε το πληροφοριακό σύστηµα συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της διοίκησης. Αποτελεί µέσο, αλλά και
τοµή για την εφαρµογή του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης.
Η εφαρµογή του, όπως είπαµε κατ’ επανάληψη, είναι απλή, κατανοητή και εύχρηστη, µε προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι αποδεσµεύει τον πολίτη από
το πολιτικό σύστηµα και το πελατειακό κράτος, περιορίζει τη διαφθορά και δεν αποτελεί περιοριστικό µηχανισµό, όπως κάποιοι
ισχυρίστηκαν.
Τα µέτρα που ψηφίζουµε σήµερα σίγουρα δεν φτάνουν. Δεν
λύνουν το πρόβληµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Πώς θα µπορούσε άλλωστε να γίνει αυτό; Και διπλάσια και
τριπλάσια να ήταν τα ποσά που θα µπορούσαµε να διαθέσουµε
πάλι επιδόµατα θα ήταν.
Χρειάζονται ευρύτερες παρεµβάσεις. Χρειάζεται ριζική αλλαγή
του παραγωγικού µοντέλου, ώστε να µπορεί το σύνολο της κοινωνίας να συµµετέχει ισότιµα στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
και αυτός είναι και ο στόχος µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση είναι παγκόσµια, µε την ανισότητα διαρκώς να διευρύνεται. Ο κόσµος
γύρω µας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική κλυδωνίζεται. Η προσφυγική κρίση αποκτά µεγαλύτερες διαστάσεις απ’
όσο µπορούµε να φανταστούµε.
Η λύση δεν είναι να τους στέλνουµε πίσω ή να τους πνίγουµε,
όπως ονειρεύονται οι νοσταλγοί του Χίτλερ. Τις καθαρές λύσεις.
Η Κύπρος παραµένει υπό κατοχή από το 1974 και το Κυπριακό
πρόβληµα φαίνεται να έχει προοπτικές δίκαιης επίλυσης µε την

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

προσπάθεια των δύο κοινοτήτων.
Η κοινωνική συνοχή και η σταθερότητα είναι σήµερα περισσότερο από ποτέ σηµαντικές. Με αυτά τα µέτρα, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες επιτροπείας, προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε ένα µικρό µέρος της ανέχειας, αλλά και να δηµιουργήσουµε
θεσµικό πλαίσιο που να λειτουργεί δίκαια, αποτελεσµατικά και
πολλαπλασιαστικά και να δώσουµε ένα οικονοµικό και ψυχολογικό στήριγµα στους συµπολίτες µας που δίνουν αγώνα καθηµερινής επιβίωσης σε µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 21ου
αιώνα.
Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια δήλωση του Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας
χθες, η οποία µου έκανε εντύπωση. Δήλωσε ο κ. Τζαβάρας, του
οποίου σέβοµαι τη θητεία στο Κοινοβούλιο, ότι αυτή η Βουλή δεν
είναι φιλόξενη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη Βουλή
δεν είναι κανένας ιδιοκτήτης. Ο µόνος ιδιοκτήτης της Βουλής
είναι ο ελληνικός λαός που µας στέλνει εδώ πέρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο θα έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης, για
να υποστηρίξει την υπ’ αριθµόν 803 τροπολογία µε θέµα «Ρύθµιση θεµάτων Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» και την
υπ’ αριθµό 810 τροπολογία µε θέµα «Τροποποίηση-συµπλήρωση
των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4415/2016». Με απόφαση
του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη επιτρέπεται η µεταφορά
προσφύγων και µεταναστών από και προς τις δοµές φιλοξενίας
µε επιβατικά οχήµατα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, είναι άλλη µία τροπολογία, η υπ’ αριθµόν
814/65.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είναι και η υπ’
αριθµόν 814 τροπολογία µε θέµα «Χρηµατοδοτήσεις ΟΤΑ από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, παίρνω τον
λόγο για να υποστηρίξω τρεις υπουργικές τροπολογίες.
Η µια αφορά τη δυνατότητα του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας να υπεισέλθει στις συµβάσεις ενοικίασης που έχει συνάψει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας, για να στεγαστούν συµβουλευτικές υπηρεσίες για τα θύµατα της γυναικείας βίας µε τους
ίδιους όρους, έτσι ώστε µε έναν απρόσκοπτο τρόπο να συνεχίσει
η λειτουργία τους. Είναι κάτι το οποίο διευκολύνει, έτσι ώστε να
µην έχουµε καµµία διακοπή στην παροχή των συγκεκριµένων
υπηρεσιών. Επαναλαµβάνω ότι σε αυτές τις συµβάσεις υπεισέρχεται το ΚΕΣΥ µε τους ίδιους ακριβώς όρους που υπήρχαν αρχικώς.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα να παραταθούν
οι µισθώσεις που έχουν υπάρξει για µεταφορά µαθητών στα σχολεία, οι οποίες λήγουν στις 31 Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους
και αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί στη µέση της χρονιάς να σταµατήσουν και να πάµε σε νέους διαγωνισµούς. Άρα υπάρχει
ανάγκη να παραταθεί µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Ταυτόχρονα, για εκείνες τις περιπτώσεις των περιφερειών που
δεν έγινε δυνατό να υπάρξει διαγωνισµός για την ανάθεση της
µεταφοράς των µαθητών, δίνεται η δυνατότητα οι δαπάνες που
έχουν υπάρξει µετά το τέλος των τελευταίων διαγωνισµών, που
είχαν γίνει για την περίοδο 2014-2015, να δικαιολογηθούν, ύστερα βέβαια και µε την προϋπόθεση ο οικείος περιφερειάρχης να
καταθέσει και να βεβαιώσει αιτιολογηµένα την αδυναµία να γίνουν διαγωνισµοί και συγχρόνως να παρουσιάσει όλα τα αντίστοιχα παραστατικά. Για να συγκεκριµενοποιούµε τον λόγο της
συγκεκριµένης τροπολογίας, αυτό κυρίως αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Επίσης, στη συγκεκριµένη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα
µεταφοράς προσφύγων και µεταναστών από και προς τις δοµές
φιλοξενίας µε οχήµατα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. Είναι κάτι το
οποίο κρίνεται αναγκαίο. Αντιλαµβάνεστε ότι η διαχείριση αυτού
του ζητήµατος πρέπει να ακολουθείται από τη µέγιστη δυνατή
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ευελιξία και αποτελεσµατικότητα.
Η τρίτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 814 και ειδικό 65 έχει να
κάνει µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί συγκεκριµένες µελέτες που βοηθούν και
συµβάλλουν στην ωρίµανση συγκεκριµένων έργων. Αυτό αφορά
ιδιαίτερα τους µικρούς δήµους, οι οποίοι δεν έχουν την υποδοµή
να χρηµατοδοτήσουν τέτοιου είδους µελέτες. Το ποσό αυτό το
οποίο διέθετε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων οριζόταν
µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών κατ’ έτος, αλλά δεν
υπήρχε η δυνατότητα να πηγαίνει αυτό σε ένα ειδικό λογαριασµό
αν δεν είχε απορροφηθεί και να χρησιµοποιείται και τα επόµενα
έτη.
Υπάρχει, λοιπόν, η δυνατότητα αυτή τη στιγµή να διαµορφωθεί
ένας ειδικός τέτοιος λογαριασµός µε αυτήν ακριβώς τη σκοπιµότητα, ενώ ταυτόχρονα -και νοµίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό γιατί ήταν ένα αίτηµα ύστερα από συνεννόηση του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πάρα πολλών δήµων- δίνεται η δυνατότητα αποπληρωµής δανείων έως και τα τριάντα
πέντε χρόνια, δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί ανάµεσα στους
δήµους και στο ταµείο, από τα είκοσι πέντε σήµερα που ήταν,
αντιλαµβάνεστε ότι είναι ένα µέτρο που στις δεδοµένες συνθήκες εξασφαλίζει µια πάρα πολύ µεγάλη ρευστότητα αναγκαία για
να λειτουργήσουν οι δήµοι και κρίνεται απαραίτητο να ψηφιστεί
εσπευσµένα τώρα µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου για να µπορέσουν οι
δήµοι να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς που καταθέτουν.
Αυτές οι τρείς είναι εν ολίγοις οι τροπολογίες.
Επιτρέψτε µου όµως, µε την ευκαιρία που πήρα τον λόγο να
αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτηµα το οποίο θεωρώ εκ των πράγµατων ότι σφραγίζει τη σηµερινή διαδικασία. Και αναφέροµαι στο
αίτηµα που κατατέθηκε για τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας σήµερα. Δεν πρόκειται για µια οποιαδήποτε άλλη, τυχαία
στιγµή. Πρόκειται για µια στιγµή, που το ελληνικό κοινοβούλιο,
ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί θα πρέπει να επιβεβαιώσουµε
το δικαίωµα αυτής εδώ της Κυβέρνησης, αυτής εδώ της χώρας
να µπορεί να κάνει τα αυτονόητα, δηλαδή τη δυνατότητα από το
πλεόνασµα των θυσιών του ελληνικού λαού κατά προτεραιότητα
να ενισχύουµε τους πιο αδύναµους. Αυτή η ευθύνη είναι και συλλογική και ατοµική. Αυτό το δικαίωµα είναι αυτονόητο για κάθε
ευρωπαϊκή δηµοκρατία και δεν µπορεί να το αρνείται κανείς.
Ακούω από το πρωί διάφορα επιχειρήµατα: «µα καλά το είχατε
συνεννοηθεί µε τους δανειστές;», «το προβλέπει η συµφωνία;».
Όλα αυτά τα προβλέπει η συµφωνία και επιβεβαιώνονται από τα
νούµερα του προϋπολογισµού, από τους στόχους, από την επίτευξη. Έχουµε ένα ολοκληρωµένο ενδεκάµηνο από το οποίο
προκύπτει µια υπεραπόδοση στους συγκεκριµένους στόχους
του πλεονάσµατος. Δεν αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, γιατί θα έπρεπε,
όπως λένε κάποιοι, να περιµένουµε να πάρουµε αυτή την απόφαση τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Οι ανάγκες των πολιτών, οι
ανάγκες των συνταξιούχων δεν µπορούν να περιµένουν. Οι ανθρώπινες ζωές έχουν προτεραιότητα απέναντι στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την πρόκληση, τη δηµοκρατική εθνική πρόκληση, πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του
και είναι µια ευκαιρία το ελληνικό Κοινοβούλιο, οι πολιτικές δυνάµεις µε αίσθηµα ευθύνης να στείλουν ένα µήνυµα ενότητας και
οµοψυχίας. Διότι πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, πέρα
από τις διαφορετικές αναλύσεις, υπάρχει ανάγκη κάποιες στιγµές ο ελληνικός λαός, η ελληνική δηµοκρατία σύσσωµη να στέκεται απέναντι σε αυτούς οι οποίοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια και
να υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπειά της και τα αυτονόητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριος
Σαλµάς για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, και εµείς κάναµε διαπραγµατεύσεις, και εµείς
ήµασταν Κυβέρνηση, και εµείς µοιράσαµε κοινωνικό µέρισµα
από το αποτέλεσµα των θυσιών του ελληνικού λαού, αλλά υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η Κυ-
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βέρνηση έχει µια διεθνή διπλωµατία µε την οποία συζητά µε τους
θεσµούς που δανείζουν τη χώρα, λύνει τα θέµατα και µετά έρχεται και µοιράζει το πλεόνασµα στους κοινωνικά αδύναµους,
πράγµα το οποίο εσείς δεν κάνατε.
Κάθε φορά που εσείς δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε µε τους
θεσµούς γιατί ο κ. Τσίπρας τους λέει από το Καστελόριζο ότι
είναι ανόητοι, γιατί όταν πάει στον Φιντέλ Κάστρο επιτίθεται στην
κ. Μέρκελ και µετά πάει στους θεσµούς για να βρει συνεννόηση,
αλλά οι θεσµοί δεν συναινούν µαζί σας για να σας δώσουν το δικαίωµα να βοηθήσετε τους φτωχούς, µε τη συµπεριφορά σας
υπονοµεύετε τους φτωχούς.
Κυβέρνηση αξιοπρεπής και αποτελεσµατική θα ήταν αυτή που
έχει λύσει το θέµα µε τους δανειστές, για να βοηθήσει τους φτωχούς, όχι αυτή που κάνει λεονταρισµούς, ακροβατεί σε επιπολαιότητα!
Φέρνετε στη Βουλή µία διάταξη. Και όλα τα κόµµατα λέµε ότι
βεβαίως να συµφωνήσουµε, εάν είναι να µοιράσετε το πλεόνασµα στους φτωχούς, παρ’ ότι διαφωνούµε µε τα κριτήρια, αφού
δεν είναι οι πιο φτωχοί, αλλά εν πάση περιπτώσει κάναµε τις παρατηρήσεις επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Και ποιος θα είχε
αντίρρηση να µοιράσετε µέρος του πλεονάσµατος στους φτωχούς; Τι τη θέλετε σήµερα την ονοµαστική ψηφοφορία; Πάρτε
τα Πρακτικά των κοµµάτων να δείτε ότι δεν είχε κανένα κόµµα
αντίρρηση. Γιατί κάνετε ονοµαστική ψηφοφορία; Γιατί θέλετε να
µεταφέρετε εδώ το πρόβληµά σας και να πάρετε από εδώ υποτιθέµενη εξιλέωση, για να ξαναπάτε έξω και να πείτε ότι και τα
άλλα κόµµατα το θέλουν. Τι είναι αυτό;
Έγινε ποτέ στο παρελθόν; Και εγώ ήµουν σε µία κυβέρνηση
και διαπραγµατεύτηκα θέµατα µε την τρόικα. Δεν ήρθαµε ποτέ
εµείς ως Υπουργείο Υγείας και να σας πούµε ότι αυτό δεν µας
το κάνει η κακή τρόικα, άρα να κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία
για να πάµε να τους τα πούµε. Εµείς τα λύναµε, επιδεικνύοντας
αποτελεσµατικότητα στους στόχους, µετρήσιµα αποτελέσµατα
και οι άνθρωποι κάθε φορά έλεγαν ότι αφού το πετύχατε, κάντε
µας προτάσεις και αντιπροτάσεις.
Έλεος µε αυτόν τον λαϊκισµό! Ονοµαστική ψηφοφορία για να
πείτε τι; Ποιο θα είναι το επόµενο βήµα; Να εκθέσετε τα κόµµατα;
Αφού κανένα κόµµα δεν έχει ευθύνη για το πώς εσείς θα µοιράσετε το πλεόνασµα. Εσείς είστε Κυβέρνηση. Εσείς πήγατε πανηγυρικά να πιστωθείτε στο 1,5 εκατοµµύριο των πολιτών ότι σας
δίνουµε το επίδοµα. Τι ζητάτε από εµάς τώρα; Δεν πήγατε µόνοι
σας στο λαό; Και ο κ. Τσίπρας για το 1,5 εκατοµµύριο πολιτών
βγήκε µε βαρυσήµαντη δήλωση και είπε, «δοξάστε µε». Τι ζητάτε
από τη Βουλή. Πείτε µας. Ζητάτε να ψηφίσουµε στην ονοµαστική
ψηφοφορία; Και µετά τι; Θα πάτε στο ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες να τους πείτε «Ξέρετε, δεν είναι δική µας υπόθεση. Να πιστωθεί αυτό το πολιτικό όφελος και στα άλλα κόµµατα.».
Αυτό είναι πολιτική εντιµότητα. Αυτό δεν είναι; Αφού δεν µπορείτε µόνοι σας, εάν σας πουν τα κόµµατα «ναι» στην ονοµαστική
ψηφοφορία, πρέπει να πάτε στον ελληνικό λαό να πείτε ότι αυτό
δεν ανήκει σε εµάς, αλλά σε όλα τα κόµµατα. Αυτή είναι η ανάγνωση. Υπάρχει καµµία άλλη ανάγνωση;
Θα έρθω και στο νοµοσχέδιο, για να καθαρίσουµε τις κουβέντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαγορεύεται να µιλάει ότι στηρίζει τους φτωχούς. Δεν θα κάνω αναφορά σε αυτό. Είναι θέµα προϋπολογισµού. Τα έχουµε πει. Αφαίµαξε τους συνταξιούχους, αφαίµαξε
ό,τι παράγει πλούτο µε την υψηλή φορολογία, αύξησε τη φτώχεια.
Κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα χθες διακριτικά: Ποιος είναι ο
σκοπός µιας κυβέρνησης; Να περιορίσει τον αριθµό των ανθρώπων που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ή να διαχειριστεί
τη φτώχεια;
Η Τράπεζα της Ελλάδος –και δεν δώσατε απάντηση, αλλά το
επαναφέρω πιο αναλυτικά- λέει: Από τα µέτρα του 2015 το βάρος
µοιράστηκε άνισα µεταξύ των φτωχών. Οι δείκτες ανισότητας
εκτοξεύονται. Καταγράφεται έκρηξη του δείκτη σχετικής φτώχειας κατά 9% –είχε µειωθεί κατά 9,2% το 2014- και παράλληλα
καταγράφεται και µεγέθυνση του χάσµατος φτώχειας στο 12,8%
και του κινδύνου φτώχειας κατά 16,1%. Όλα αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ.
Και ήρθατε τώρα να µας πείτε ότι είστε κοινωνικά ευαίσθητοι. Οι
Έλληνες πολίτες που το ακούν αυτό έβαλαν στο µυαλό τους ότι
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η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τους φτωχούς στην Ελλάδα.
Οµοίως, ο δείκτης Gini που µετρά τις κοινωνικές ανισότητες
αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ ο δείκτης που µετρά –ακούστε αυτό!πόσες φορές πιο µεγάλο είναι το εισόδηµα του 10% των πιο
πλούσιων σε σχέση µε αυτό του 10% των φτωχότερων Ελλήνων
αυξήθηκε επίσης, υποδηλώνοντας επιδείνωση των ανισοτήτων
κατά 9,1%.
Ούτε η Θάτσερ δεν το έκανε αυτό. Δεν έγινε ποτέ αυτό, να αυξηθεί η ανισότητα µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Δεν τα
λέω εγώ, τα λέει η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθεσή της. Και δεν
την αµφισβητήσατε.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, σας είπαµε για τον µηχανισµό στήριξης
ότι είµαστε διατεθειµένοι να τον ψηφίσουµε, γιατί είναι προαπαιτούµενο, είναι αιρεσιµότητα, προκειµένου να συνεχίσετε να χρηµατοδοτείτε προγράµµατα που εντάσσονται στον «Στόχο 9» των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Άλλωστε, εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, που ξεκίνησε το 2012, ολοκληρώθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -τη συγκυβέρνηση, για
να είµαι ειλικρινής, µε το ΠΑΣΟΚ- µπήκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθετήθηκε. Γι’ αυτό δεν µπορεί κανείς να πει ότι δεν
θα το ψηφίσει.
Κάναµε την επισήµανση για την πολυπλοκότητα του µηχανισµού και εκφράσαµε την αµφιβολία µας για το κατά πόσο θα λειτουργήσει. Επισηµάναµε τον δυισµό και την αλληλοεπικάλυψη
των φορέων και των µονάδων που δηµιουργείτε. Επισηµάναµε
ότι τα άτοµα που είναι σε κοινωνικό αποκλεισµό, σε συνθήκες
φτώχειας και οι άνεργοι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε «Υπηρεσία Μιας Στάσης», ώστε να πάνε στον δήµο και εκεί να είναι
και ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ, να είναι όλοι και να προσπαθήσει
να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Οι Υπηρεσίες θα τον
στέλνουν πάλι στον ΟΑΕΔ. Δεν το ακούσατε και δεν κάνατε καµµία διόρθωση.
Σας είπαµε ότι δεν έχει καµµία πρωτοβουλία και δράση το σχέδιο νόµου για το πώς θα επανενταχθούν ενεργητικά αυτοί οι φτωχοί, που θα παίρνουν το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης. Δεν
έχει καµµία πρόβλεψη. Ρώτησα την πρόεδρο του ΟΑΕΔ στην
ακρόαση των φορέων στην επιτροπή και δεν είπε ότι κάτι αλλάζει. Είναι ένα ακόµη νοµοσχέδιο.
Δεν κατάλαβε κανείς πώς αύριο θα αυξηθούν πρακτικά τα
µέτρα απασχόλησης, για να φύγουν από τα 200 ευρώ του κοινωνικού επιδόµατος Ααληλεγγύης και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, απουσιάζουν οι ενεργητικές πολιτικές επανένταξης και το νοµοσχέδιο κυριαρχείται από παθητικές πολιτικές
ένταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα, δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Σας είπαµε ότι απουσιάζει η έννοια της κοινωνικής πρόνοιας,
απουσιάζει η έννοια της επικουρικότητας και απουσιάζει η έννοια
της εξατοµίκευσης.
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα: Είναι µια δράση που ξεκίνησε
από τη Νέα Δηµοκρατία, από τη συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ για
να είµαι δίκαιος. Καθυστερήσατε δύο χρόνια να το συνεχίσετε.
Το είχαµε εφαρµόσει σε δεκατρείς δήµους και το επεκτείνατε σε
τριάντα. Πήγατε, δήθεν, στα συσσίτια των φτωχών, για να κάνετε
πάλι µια παρόµοια επικοινωνιακή πολιτική. Καθυστερήσατε δύο
χρόνια, για να έρθετε τώρα να πείτε ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και
του αλλάξατε και όνοµα για να το πιστωθείτε εσείς. Ο κόσµος
ξέρει, η κοινωνία ξέρει, γιατί είναι µια δράση που έχει ξεκινήσει
από πολύ παλιά.
Τώρα, για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάρχει
ένα αλαλούµ, υπάρχει χάος. Υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει σε
δεκαπέντε µέρες και φέρατε σε πάνω από εκατό σελίδες ένα οργανόγραµµα, όπου λέτε µε ένα άρθρο στο τέλος ότι αυτό θα καταργηθεί όταν θα γίνει ο κανονισµός, το οργανόγραµµα και ο
οργανισµός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό είναι χαρακτηριστική επιπολαιότητα.
Επί των τροπολογιών, έχουµε αρκετές παρατηρήσεις να κάνουµε. Θα τις πούµε στη δευτερολογία µας. Δεν θα ήθελα να πω
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τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Φωτίου. Θέλετε να µιλήσετε κανονικά ή να κάνετε παρέµβαση;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, δεν θα
µιλήσω κανονικά, µόνο για ένα λεπτό, γιατί έγινε µια παρεξήγηση.
Κύριε Σαλµά, εγώ ξέρετε ότι σέβοµαι την κοινοβουλευτική σας
εµπειρία. Χθες έτυχε να µην ήσαστε µέσα την ώρα που κατέθεσα
την απάντηση και τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή. Νόµιζα ότι το
είχατε διαβάσει.
Κύριε Σαλµά, σχετικά µε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που επικαλείται την EUROMOD, θα ήθελα να πω ότι η EUROMOD είναι µια διαδικασία µε την οποία λαµβάνονται οι απόψεις των πολιτών δειγµατοληπτικά. Δεν έχει δείκτες µέτρησης.
Αµφισβητήσαµε µε όλα τα στοιχεία εχθές. Συγχρόνως, καταθέσατε την 166 σελίδα, ενώ δεν καταθέσατε την 165 σελίδα ούτε
την 164 σελίδα, που καταθέσαµε εµείς, στις οποίες αναφέρεται
ρητά ότι δεν αξιολογήθηκαν τα µέτρα για την ανθρωπιστική
κρίση του 2015.
Πέρα, όµως, αυτών, κύριε Πρόεδρε, για να µην σας ανησυχώ,
κατέθεσα την έκθεση του 2016 -23 Ιουνίου του 2016- από την ΕΛΣΤΑΤ για το 2015. Είναι επίσηµα νούµερα. Το 2012, λοιπόν, σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού είναι το 34,6%. Το
2013 είχαµε αύξηση στο 35,7%. Αύξηση είχαµε και το 2014 στο
36%. Το 2015 είχαµε µείωση στο 35,7%. Αυτά είναι επίσηµα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ. Το κατέθεσα και αυτό στη Βουλή. Ενηµερωθείτε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σαλµά, ειλικρινά δεν κατάλαβα τι αµφισβητείτε πρώτα
απ’ όλα. Δεν απαντάω σε αυτό το αστείο που είπατε ότι δεν µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται στους άνεργους και στους κοινωνικά
αδύναµους. Αυτό ως χαριεντισµό µπορώ να το πάρω. Αµφισβητείτε τους στόχους και την επίτευξή τους; Πείτε το. Υπερκαλύφθηκε ο στόχος, ναι ή όχι;
Δεύτερον, τη στιγµή που βλέπετε ότι υπάρχουν πισώπλατες
µαχαιριές εκ µέρους συγκεκριµένων ευρωπαϊκών κύκλων -και
αναφέροµαι στον κ. Σόιµπλε- και ταυτόχρονα αισθάνονται την
ανάγκη να του απαντήσουν ο κ. Μοσκοβισί, ο κ. Πιτελά, εσείς, ειλικρινά, τι θέση παίρνετε απέναντι σε αυτόν τον διάλογο, που
αφορά πρωτίστως τη χώρα µας, που αφορά πρωτίστως τους πιο
αδυνάτους; Δεν άκουσα κάτι. Άκουσα µια γενική συµφωνία και
µια αµήχανη στάση, την οποία µπορώ να την εξηγήσω για έναν
και µόνο λόγο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός; Πρώτα απ’ όλα η ιδεολογική και πολιτική σας συγγένεια µε τις προτάσεις Σόιµπλε και
κυρίως η προσπάθεια να καλύψετε εκείνες τις φωνές από το
κόµµα σας και ιδιαίτερα του Αντιπροέδρου σας που λέει, «Ό,τι
µας πει ο κ. Σόιµπλε, θα το κάνουµε και ακόµη παραπάνω».
Αν, λοιπόν, η πολιτική σας στάση υπαγορεύεται από µια τέτοιου είδους επιχειρηµατολογία και τέτοιες απόψεις, πείτε το,
ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, να γνωρίζουν οι Έλληνες
συνταξιούχοι τι τελικά εσείς πρεσβεύετε. Αλλιώς, ξέρετε κάτι;
Θα µου θυµίσετε αυτόν που λέει ότι ο δολοφόνος γυρίζει στον
τόπο του εγκλήµατος πάντοτε. Και οι απόψεις της κυβέρνησής
σας ήταν δολοφονικές, ήταν καταστρεπτικές για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόµενους.
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, έχετε µια ευκαιρία: Να ξεπλύνετε ένα
µέρος των ευθυνών σας και να συµπαραταχθείτε µε το εθνικά
αυτονόητο.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πείτε µας τι θα κάνετε ως κόµµα στη
σηµερινή πρόταση για την ονοµαστική ψηφοφορία.
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ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να σας πω. Κατά
τον Κανονισµό ο κ. Κουκούτσης...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δύο Υπουργοί µίλησαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συγνώµη. Παρενέβη ο Υπουργός κατά τον Κανονισµό.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Σαλµάς έχει
δευτερολογία τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Σωστά. Θα τον αφαιρέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εάν συµφωνεί το
Σώµα, να δώσω τον λόγο, αφαιρώντας τον χρόνο από τη δευτερολογία.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Σαλµά, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε όλον τον σεβασµό στην
ιδιότητά σας και στον ρόλο σας, πρέπει να σας πω κάτι: Μέρισµα
στους φτωχούς δίνεις όταν έχεις πραγµατικό πλεόνασµα, που
προέρχεται από την παραγωγή πλούτου. Εσείς πήρατε από τις
συντάξεις -επειδή ήσασταν στο Υπουργείο- περισσότερα χρήµατα από τους ανθρώπους τους ίδιους που έρχεστε τώρα να τα
επιστρέψετε πίσω.
Παραδείγµατος χάριν, πήρατε 850 εκατοµµύρια από την παρακράτηση του 6% και 4% από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις για να τα δώσετε στον ΕΟΠΥΥ. Δεν τα δώσατε. Αυτό δεν
είναι εξαπάτηση του κόσµου; Τους είπατε, «Θα τα πάρω από τη
σύνταξή σου για να τα δώσω στην υγεία σου». Δεν τα δώσατε.
Πού τα πήγατε; Τους τα παρακρατήσατε. Αυτό είναι ένα συγκεκριµένο παράδειγµα. Αυτό λέγεται πολιτικό τρικ, για να µην το
πω αλλιώς. Επίσης, έχετε σήµερα ανεξόφλητα στον ΕΟΠΥΥ 1,4
δισεκατοµµύρια ευρώ, που χρωστάτε στην αγορά. Πού είναι το
πλεόνασµά σας, που έρχεστε τώρα να µοιράσετε στους φτωχούς;
Δεν είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, ορθή πολιτική στήριξη των
φτωχών. Δεν γίνεται µε τρικ και τερτίπια να στηριχθούν έτσι οι
φτωχοί. Στην πράξη πρέπει να σοβαρευτείτε, να κάνετε σοβαρή
δουλειά, να δείξετε µια υπευθυνότητα, να πείσετε και τους δανειστές, να πείσετε και τους Έλληνες πολίτες που εξαπατήσατε,
για να µπορέστε να έχετε αποτέλεσµα στην πολιτική σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Στην ονοµαστική τι θα κάνετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αφού έχουµε ονοµαστική, θα
απαντήσουµε στην ονοµαστική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής ο κ. Κουκούτσης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, ησυχία.
Κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ας µας συγχωρέσει η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουµε και οι άλλοι. Ειλικρινά,
ζητούµε συγνώµη που υπάρχουµε.
Ποτέ και πουθενά στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξε
παράδειγµα ευδαιµονίας σε χώρες όπου η «ανάπτυξη» ικανοποιούσε µόνο τις ανάγκες του ξένου παράγοντα και λίγων ντόπιων
κερδοσκόπων. Αντίθετα, τέτοιου είδους κράτη οδηγήθηκαν τελικά από τον ξένο παράγοντα και τις συνεργαζόµενες µε αυτόν
διεφθαρµένες κυβερνήσεις στην οικονοµική καταστροφή προκειµένου µέσω νεοαποικιοκρατικών σχέσεων να ολοκληρωθεί η
ληστεία, η περαιτέρω διάλυση και η οπισθοδρόµηση των κρατών
αυτών.
Οι σχέσεις αυτές επιβάλλονται µέσω µηχανισµών υποταγής,
όπως είναι το ΔΝΤ, η Παγκόσµια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κ.λπ.. Αυτοί οι µηχανισµοί επιβάλλουν αντιδηµοκρατικές πολιτικές των κερδοσκόπων που εκπροσωπούν µέσω
µνηµονίων, που προβλέπουν τη φτωχοποίηση των κατώτερων τάξεων του τεχνητά πτωχευµένου κράτους και την ενδυνάµωση

3380

των ανωτέρων τάξεων και των ντόπιων κερδοσκόπων.
Αυτό στην ορολογία τη δεξιά, την καπιταλιστική ονοµάζεται
«σταθερότητα». Έτσι τη λένε, δηλαδή. Είναι η σταθερότητα που
επιβάλλουν επιθετικοί µηχανισµοί σαν το ΔΝΤ και άλλοι. Παντού
και πάντα είναι γνωστό ότι εδραιώνουν δύο βασικές τάξεις: τους
λίγους πάµπλουτους και το µεγάλο πλήθος των απίστευτα φτωχών ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίας, διότι αυτές έχουν περικοπεί απότοµα και σε µεγάλο βαθµό,
εξαιτίας της συρρίκνωσης του κράτους µε γελοίες δικαιολογίες
που υποστηρίζονται από διαπρεπείς «παπαγάλους» του ακραίου,
αρπακτικού και απάνθρωπου νεοφιλελευθερισµού.
Ποτέ και πουθενά στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπάρχει ούτε ένα επιτυχηµένο παράδειγµα εφαρµογής των παράλογων πολιτικών καπιταλιστικών µηχανισµών τύπου ΔΝΤ.
Από την άλλη, ποτέ και πουθενά µέχρι σήµερα στην ιστορία
της ανθρωπότητας η Αριστερά δεν έκανε ανακατανοµή του
πλούτου. Το µόνο που έκανε -µε ιδιαίτερη µάλιστα επιτυχία- ήταν
ανακατανοµή της φτώχειας. Η Αριστερά έχει µέσα στο σπέρµα
της, στην αφετηριακή της ιδεολογία την εξισωτική αντίληψη της
κοινωνίας, µια εξίσωση των πάντων προς τα κάτω, µέσα σε συνθήκες φτώχειας, ανέχειας, έτσι ώστε ο πανίσχυρος µηχανισµός
του κόµµατος - κράτους να µπορεί να ελέγχει όλες τις πλευρές
της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, ακόµα και όταν δεν
έχει επαρκείς κατασταλτικούς µηχανισµούς.
Στόχος της Αριστεράς -και το έχουν και οι Έλληνες αριστεροί
στο πίσω µέρος του µυαλού τους, το είχαν, το έχουν και θα το
έχουν- είναι η δηµιουργία των δύο τάξεων: της ελίτ και των εξαθλιωµένων.
Η σηµερινή συγκυβέρνηση, δε, εµπνεόµενη από το λατινοαµερικάνικο σοσιαλιστικό εξισωτισµό, έχει θέσει σε εφαρµογή ένα
τέτοιο σχέδιο. Το γεγονός, βέβαια, ότι η χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κ.λπ., είναι ένα µικρό ανάχωµα που
κόβει κάποιες ορέξεις. Όµως, η Κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο στην κοινωνική ζωή µέσω της φοροεπιδροµής που έχει εξαπολύσει, υποχρεώνοντας τους πολίτες, µε
έµµεσους και άµεσους φόρους, να περιορίσουν τη ζωή τους,
προκειµένου να βρεθούν οι πόροι για τη συντήρηση του υδροκέφαλου, αναποτελεσµατικού, κανιβαλιστικού, πελατειακού κράτους το οποίο αποτελεί και το µοναδικό του στήριγµα, το δηµόσιο δηλαδή.
Οι καθηµερινές διαρροές, δε, για επιβολή φόρων, όπως είπα,
έµµεσων και άµεσων, δεν αποσκοπεί µόνο στη συγκέντρωση πόρων, αλλά και στην εξουθένωση των πολιτών για να µην προβάλλουν καµµία αντίσταση στον περιορισµό και άλλων ελευθεριών
που κυοφορούνται στο παρασκήνιο της συγκυβέρνησης αυτής.
Με πρόσχηµα τους µηχανισµούς παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών ένταξης και συνοχής, µε ζητούµενο την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, µε στόχο -υποτίθεται- την
καταπολέµηση της φτώχειας, µε το νοµοσχέδιο αυτό προβαίνετε
σε κάποιες παρεµβάσεις. Τι κάνετε, ουσιαστικά; Βάζετε ζάχαρη
στο δηλητήριο.
Το ζητούµενο είναι πώς µπορούν όλα αυτά να υλοποιηθούν
στην πράξη και κυρίως κατά πόσο αλλάζουν κάτι. Αντί για επιτάχυνση διαδικασιών, αντί για ευελιξία τι βλέπουµε; Βλέπουµε άλλους, νέους µηχανισµούς που ενισχύουν τη γραφειοκρατία για
να βολεύονται οι ηµέτεροι και, τελικά, έργο να µην παράγεται.
Με την πολιτική σας -πολύ σωστά ειπώθηκε στην επιτροπή από
κάποιον από τους φορείς- ο δικαιούχος γίνεται ωφελούµενος.
Εσείς, δηλαδή, τα αυτοδίκαια τα ονοµάζετε προνόµια.
Είπαµε ότι για την καταπολέµηση της ακραίας φτώχειας -της
ακραίας!- που έχουµε αυτή τη στιγµή στη χώρα, δεν φτάνουν οι
διαρθρωτικές αλλαγές. Χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
µια οποιαδήποτε µεταρρύθµιση. Αυτά είναι τα απαραίτητα στοιχεία µιας µακροπρόθεσµης πολιτικής για την καταπολέµηση της
οικονοµικής δυσπραγίας, της ανεργίας που προκαλεί, για την
ανάπτυξη και την παραγωγή πλούτου.
Εν τω µεταξύ, οι άνθρωποι, που βρίσκονται κάτω από το όριο
της φτώχειας -της ακραίας επαναλαµβάνω φτώχειας!- θέλουν
στήριξη τώρα, θέλουν στήριξη άµεσα.
Οι ηρωισµοί που βλέπουµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, δεν
έχουν κανένα, µα κανένα νόηµα. Τα λιοντάρια που βλέπετε σή-
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µερα, ψήφισαν κοινή συναινέσει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα το
τελευταίο µνηµόνιο. Και ακούµε σήµερα ότι πρέπει να σηκώσουµε ψηλά το κεφάλι και να αντιταχθούµε σε αυτούς που έρχονται στο Χίλτον και να µην πω τι κάνουν σε καθηµερινή βάση
στη σηµερινή συγκυβέρνηση.
Αυτοί, λοιπόν, οι ίδιοι, που κάθε µέρα πάνε στο Χίλτον και σκύβουν το κεφάλι, έρχονται σήµερα να πουν ότι, «Εµείς θα σώσουµε τον τόπο», «Εµείς θα κάνουµε το ένα», «Εµείς θα κάνουµε
το άλλο» και επιδίδονται σε λεονταρισµούς για ένα ψοφοτρακοσάρι που θα δώσουν.
Πρέπει, όµως, να το πάρουν αυτό οι συνταξιούχοι, γιατί το
έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη και τα 50 ευρώ και τα 30 ευρώ, όχι
300, 200 ή 400. Πρέπει να το πάρουν. Όµως, αυτό είναι η σωτηρία τους; Αυτό τι είναι; Είναι, όπως είπαµε, µια ασπιρίνη για τον
καρκίνο.
Ας µην ακροβατούµε. Ας µη λέµε πράγµατα που δεν ισχύουν.
Οι ηρωισµοί αλλού. Εσείς όλοι µαζί αποφασίσατε παραµονή της
Παναγίας του 2015 να προχωρήσετε στην περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. «Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα!».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σπυρίδων Λυκούδης από το Ποτάµι ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 19-12-2016 έως 22-12-2016. Επίσης και ο κ. Γεώργιος
Αµυράς από το Ποτάµι ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό από 22-12-2016 έως 28-12-2016. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Ο κ. Κατσώτης, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η δεύτερη µέρα που συζητάµε αυτό το σχέδιο νόµου και
έχουµε αυτές τις εξελίξεις που όλοι είδαµε χθες. Θέλουµε, λοιπόν, να πούµε ορισµένες σκέψεις.
Τι κρύβεται πίσω απ’ αυτές τις εξελίξεις, πίσω από τα άρθρα
στελεχών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη διαπραγµάτευση, πίσω από τις αποφάσεις του ESM, αλλά και από
όσα δηλώνει ο Σόιµπλε και οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου; Είναι
οι σφοδρές συγκρούσεις µεταξύ των ιµπεριαλιστικών κέντρων.
Βρίσκονται οι ανακατατάξεις που υπάρχουν σήµερα και γίνονται
στο ιµπεριαλιστικό σύστηµα, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι οι µεγάλες κόντρες ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις ΗΠΑ. Βρίσκονται οι µεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν στην
καπιταλιστική οικονοµία για να βγει από την καπιταλιστική κρίση.
Βρίσκονται τα εναλλακτικά, αλλά και τα συγκρουόµενα σενάρια
που αφορούν στο µέλλον της Ευρωζώνης, της λεγόµενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Αυτή η εξέλιξη δείχνει καθαρά πόσο εχθρική προς τα λαϊκά
συµφέροντα είναι η αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη µε
επίκεντρο τη διαπραγµάτευση για το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης και τα επόµενα µέτρα. Αναδεικνύονται συνολικά οι οξυµένες αντιθέσεις και τα προβλήµατα που εκδηλώνονται στο διεθνές καπιταλιστικό σύστηµα. Και επιβεβαιώνεται ότι η εργατική
τάξη, ο λαός, πρέπει να φέρει στην ηµερήσια διάταξη τη δική του
ατζέντα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του. Αυτά,
βέβαια, δεν µπορεί να υπάρξουν, εάν δεν υπάρχει σύγκρουση µε
το κεφάλαιο και την εξουσία του, µε τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις
και τις κυβερνήσεις τους. Γιατί οι κυβερνήσεις αυτά τα συµφέροντα υπηρετούν σήµερα, όπως και εσείς. Αυτά τα συµφέροντα
υπηρετείτε µέσα από αυτή την πολιτική, από την ενιαία στρατηγική που ακολουθείτε, από το πρόγραµµά σας που είναι τα µνηµόνια, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, που όλοι µαζί τα ψηφίσατε
και µατώνει ο λαός µας.
Σε αυτή τη διαδικασία της υλοποίησης του τρίτου µνηµονίου
έχουµε τα στοιχεία της φτωχοποίησης του λαού µας. Σε αυτόν
τον δρόµο υπεράσπισης των κερδών, των αναγκών του µεγάλου
κεφαλαίου, είναι γεγονός ότι δεν χωρά η δουλειά για όλους τους
εργαζόµενους, ότι η ανεργία θα είναι αυτή που θα περισσεύει
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σήµερα σε πολύ µεγάλα επίπεδα. Όµως, και σε περίοδο ανάπτυξης η ανεργία ήταν σε µεγάλα επίπεδα γι’ αυτόν που ήταν άνεργος. Δεν χωρούν σε αυτό το σύστηµα δικαιώµατα σταθερά, όπως
τα εργασιακά δικαιώµατα, η πλήρης και σταθερή δουλειά. Είναι
η ανάγκη του κεφαλαίου. Και οι κυβερνήσεις, εσείς τα κόµµατα
που την υπηρετείτε, τι κάνετε; Τις απαιτήσεις του τις λέτε «µεταρρυθµίσεις» και έρχεστε εδώ και νοµοθετείτε την ελαστική
δουλειά, την ευελφάλεια, την flexicurity, όπως την έχουν ονοµάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οδηγούν ιδιαίτερα τους
νέους και τις νέες σε µισθούς 100 και 150 ευρώ, σε υποκατώτατο
µισθό που έχει µπει στην ηµερήσια διάταξη του κεφαλαίου και
όλων αυτών των οργανισµών που το υπηρετούν, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά και οι κυβερνήσεις τους.
Τι θα πει, κύριοι «υποκατώτατος µισθός»; Πού πάτε τα παιδιά
µας; Να δουλεύουν µε 100 και 150 ευρώ και µετά να τους λέτε,
«Θα σας στείλουµε στις δοµές αλληλεγγύης, θα έχετε και το ελάχιστο ή το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, τα 200 ευρώ τον
µήνα». Καταδικάζετε τους νέους και τις νέες σε ένα µέλλον σκοτεινό, σε ένα µέλλον χωρίς όνειρα.
Σε αυτό το σύστηµα, λοιπόν, δεν χωρεί η ικανοποίηση ούτε
των βασικών αναγκών. Και έχουµε σήµερα την πείνα στον λαό,
τους άστεγους, τον υποσιτισµό στα σχολεία. Και τι προτείνετε;
Λέτε ότι όλα αυτά θα τα αντιµετωπίσετε µε τον µηχανισµό. Και
εχθές η κ. Φωτίου µας εγκάλεσε ως ΚΚΕ και είπε: «Εντάξει, η Νέα
Δηµοκρατία. Όµως, εσείς, το ΚΚΕ, δεν θέλετε αυτόν τον εθνικό
µηχανισµό που διασφαλίζει τον δηµόσιο χαρακτήρα των δοµών
και της αλληλεγγύης;».
Είπαµε και χθες -φαίνεται ότι η κ. Φωτίου δεν το κατάλαβε, γι’
αυτό θα το επαναλάβουµε και σήµερα- ότι το ΚΚΕ δεν στάθηκε
ποτέ απέναντι στη νέα τεχνολογία. Είναι µε την επιστήµη και την
τεχνική.
Και γι’ αυτό λέει ότι σήµερα η επιστήµη, η τεχνική και η παραγωγικότητα της εργασίας επιτρέπουν να ικανοποιούνται οι διευρυµένες ανάγκες του λαού µας.
Ποιος, όµως, είναι αυτός που το απαγορεύει; Είναι οι στόχοι
του κεφαλαίου, που είναι η αυξηµένη κερδοφορία του, που είναι
οι δικοί του σχεδιασµοί. Και εσείς σήµερα αυτούς υπηρετείτε.
Και ποιοι είναι οι στόχοι του κεφαλαίου για το θέµα της αλληλεγγύης; Είναι να είναι πολύ φθηνή η εργατική δύναµη και να κάνουν και δοµές, να τους δίνουν και ένα πιάτο φαΐ. Θέλει την
ανεργία στα ύψη, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασµός του, να επενδύει, δηλαδή, οπουδήποτε στον κόσµο, όπου έχει κέρδη. Και
επειδή θα υπάρχει ανεργία και θέλει να µην υπάρχουν και κοινωνικές εκρήξεις, να έχει και ένα πιάτο φαΐ ο άνεργος, να έχει και
ένα κοινωνικό παντοπωλείο ή ένα κοινωνικό φαρµακείο.
Μα, είναι αυτό που οικοδοµείτε προοπτική για τους εργαζόµενους, τους νέους, τις νέες, τις γυναίκες, τις µανάδες, τους πατεράδες;
Τι θα κάνει αυτός ο εθνικός µηχανισµός που σήµερα έρχεστε
και φέρνετε στο νοµοσχέδιο; Έρχεται για να µπορέσει ο αυτόµατος «κόφτης» να λειτουργήσει σωστά. Αφού θα έχουµε τον
εθνικό µηχανισµό και θα έχουµε µπροστά µας όλες τις παροχές,
θα υπάρχει και ο κόφτης, που έχετε δεσµευτεί να είναι εσαεί
όταν δεν βγαίνουν οι αριθµοί και να κόβετε µισθούς, συντάξεις,
προνοιακά επιδόµατα και ό,τι άλλο απευθύνεται στον λαό.
Άρα αυτός ο µηχανισµός θα λειτουργήσει σε αυτή τη γραµµή,
όπως βέβαια λειτούργησαν -όπως είπα και χθες- τα ΚΕΠΑ, τα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, όπου εκεί η «σφαγή» ήταν µεγάλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και επειδή δεν θέλω να µακρηγορήσω -θέλω να τελειώσω στον
χρόνο µου- ολοκληρώνω µε το εξής: Έγινε πάρα πολλή συζήτηση για τις τροπολογίες και ιδιαίτερα για τη µια που έρχεται να
υλοποιήσει την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την οικονοµική
ενίσχυση στους συνταξιούχους. Τι λέµε, λοιπόν, εµείς; Είπαµε
και χθες ότι, βεβαίως, εµείς θα την ψηφίσουµε, γιατί έχουν ανάγκη οι συνταξιούχοι από αυτή την ενίσχυση. Έχουµε, όµως,
φέρει και έχουµε καταθέσει εδώ τροπολογία ως ΚΚΕ, στην οποία
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ζητάµε να επανέλθει η δέκατη τρίτη και η δέκατη τέταρτη σύνταξη για τους συνταξιούχους. Τις έχουν πληρώσει. Έχουν χάσει
50 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις συντάξεις τους από το 2010
µέχρι τώρα και αυτά που παίρνουν πίσω είναι, βεβαίως, ένα πολύ
µικρό κοµµάτι.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να υλοποιηθεί αυτό το αίτηµα των συνταξιούχων, οι οποίοι σήµερα το απόγευµα έχουν πανελλαδικό
συλλαλητήριο. Και το αίτηµά τους είναι η κάλυψη των απωλειών
που είχαν στις συντάξεις, η επαναφορά της δέκατης τρίτης και
δέκατης τέταρτης σύνταξης.
Εµείς, λοιπόν, καλούµε την Κυβέρνηση να κάνει δεκτή την τροπολογία. Καλούµε, όµως, και τα υπόλοιπα κόµµατα να τοποθετηθούν πάνω στην τροπολογία που έφερε το ΚΚΕ, γιατί αυτό λύνει θεσµικά, θεσµοθετεί, ή επαναφέρει τον θεσµό αυτής της σύνταξης που επιτρέπει στους συνταξιούχους να ζουν αξιοπρεπώς.
Και, βέβαια, διεκδικούµε την κάλυψη των απωλειών.
Από εκεί και πέρα, εµείς έχουµε πει για τις άλλες ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου. Υλοποιεί τον νόµο Κατρούγκαλου και είµαστε
εντελώς αντίθετοι. Αυτός ήταν ένας νόµος-λαιµητόµος. Έφερε
µεγάλη φτώχεια σε µεγάλο πληθυσµό στη χώρα µας. Γι’ αυτό και
δεν ψηφίζουµε κανένα από τα άρθρα του, ούτε, βέβαια, τα άλλα
άρθρα. Ψηφίζουµε την τροπολογία για τον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας, γιατί δίνει τα παραχωρητήρια στους δικαιούχους των
κατοικιών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού.
Η Βουλή, παιδιά, σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Βάρης.
Η Βουλή, παιδιά, σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του κόµµατος του Ποταµιού, ο κ. Μπαργιώτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου έχει
αφ’ ενός µεν εξαντληθεί κατά τη γνώµη µου, έχουµε ολοκληρώσει, νοµίζω, όλα τα κόµµατα και την επιχειρηµατολογία µας και
τη θέση µας ήδη από την προηγούµενη συνεδρίαση, αλλά και οι
χθεσινές εξελίξεις στην Ευρώπη κυρίως έχουν έτσι και αλλιώς
µεταβάλει σηµαντικά και την επικαιρότητα και το ουσιαστικό αντικείµενο αυτής της συζήτησης.
Για το πρώτο κοµµάτι θα είµαι ιδιαίτερα επιγραµµατικός, µια
και νοµίζω ότι έχουµε τοποθετηθεί και έχουµε αναλύσει τη θέση
µας.
Πολύ πολύ επιγραµµατικά να πω ότι ψηφίσαµε «όχι» επί της
αρχής σε αυτό το νοµοσχέδιο κυρίως λόγω της διαδικασίας του
επείγοντος, της προχειρότητας και της πληµµελούς προετοιµασίας ενός πολύ σηµαντικού νοµοθετήµατος. Θα υπερψηφίσουµε
επί της αρχής την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµού, αλλά ενός
µηχανισµού αποδοτικού, που να εγγυάται µε αποτελεσµατικό
τρόπο και τον έλεγχο και τις καταγραφές.
Πολύ φοβάµαι ότι µε τη λογική του ξεκλειδώµατος, της απορρόφησης –γιατί αυτό το νοµοσχέδιο όντως θα ξεκλειδώσει κάποιες πιστώσεις αναγκαίες ενδεχοµένως για την πρόνοια-, όµως
τα προηγούµενα χρόνια και η προηγούµενη εµπειρία λένε ότι
µπορούµε κάλλιστα να χρεοκοπήσουµε, απορροφώντας πιστώσεις και διανέµοντάς τες µε λάθος τρόπο.
Το δεύτερο προβληµατικό επίσης κοµµάτι κατά την άποψή µου
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του νοµοσχεδίου είναι αυτό που αφορά την αναβολή επ’ αόριστον της ουσιαστικής οµογενοποίησης του ασφαλιστικού µας
συστήµατος σε ένα ταµείο. Πρακτικά αναστέλλεται για αόριστο
χρόνο µε τις διατάξεις, µε τις τροποποιήσεις του νόµου Κατρούγκαλου, που υπενθυµίζω ότι πέρασε πριν από έξι µόλις µήνες η
ενοποίηση των ταµείων σε ένα ταµείο. Υιοθετείται πρακτικά και
διαιωνίζεται η πολύ κακή πρακτική των προηγούµενων χρόνων.
Καινούργια διοικητικά συµβούλια µπαίνουν στην κορυφή ενός
δέντρου ατελείωτων διοικητικών συµβουλίων. Ελπίζω αυτό να αλλάξει.
Νοµίζω ότι στο νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, ήταν ίσως η σηµαντικότερη τοµή η πρόβλεψη ουσιαστικής ενοποίησης των ταµείων, η οποία δυστυχώς αναβάλλεται
επ’ αόριστον, επαναλαµβάνω, γιατί το ότι αναβάλλεται το είχαµε
επισηµάνει από τότε. Είναι ένα τιτάνιο έργο, το οποίο ξεπερνά
και τις τεχνικές δυνατότητες του ίδιου του δηµοσίου σε αυτή τη
φάση. Πρέπει όµως να γίνει.
Η καταψήφιση όλου αυτού του κοµµατιού είχε αυτή την έννοια, ότι επιµένουµε στην ανάγκη της ουσιαστικής ενοποίησης
των ταµείων, η οποία µόνο οφέλη έχει µακροπρόθεσµα να προσδώσει. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση αφ’ ενός για τεχνικούς λόγους
και αφ’ ετέρου προσκρούοντας αµήχανη σε συντεχνιακά συµφέροντα, µε τα οποία έχει συµµαχήσει από παλιά, αδυνατεί να το
κάνει.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για το υπόλοιπο του χρόνου κυρίως για την περίφηµη τροπολογία και για το περιβάλλον που
διαµορφώνεται, κάνοντας ένα µικρό φλας µπακ.
Ακριβώς τέτοιες µέρες πέρυσι –χθες συγκεκριµένα- συζητιόταν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το περίφηµο «παράλληλο πρόγραµµα» της Κυβέρνησης, το οποίο έχει συντεθεί
κάπως λίγο στο γόνατο µαζεύοντας διάφορες τροπολογίες του
προηγούµενου νοµοσχεδίου και ένα ηµιτελές νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας, το οποίο πέρασε στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων µε θριαµβολογίες περί παραλλήλου προγράµµατος.
Θυµίζω ότι τότε η Μείζων Αντιπολίτευση, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Ποτάµι, αποχώρησαν υπογραµµίζοντας ότι η διαδικασία δεν είναι σωστή και κυρίως ότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ότι αυτό θα εφαρµοστεί. Η
ίδια διχαστική ρητορική που αναπτύχθηκε προηγουµένως εδώ
από τον κ. Σκουρλέτη περί συνεργατών, οχθών -οι µεν από εδώ
οι δε από εκεί-, πρακτόρων του εξωτερικού κ.λπ., αναπτύχθηκε
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο από άλλους οµιλητές της Κυβέρνησης
σε εκείνη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
και την επόµενη ηµέρα η Κυβέρνηση «έκανε γαργάρα», κατά το
κοινώς λεγόµενο, το νοµοσχέδιο µετά από απαίτηση των θεσµών. Συγγνώµη, της τρόικας!
Συνεπώς νοµίζω ότι πρέπει κάπου να σοβαρευτούµε. Κανένας
δεν νοµίζω ότι έχει αντίρρηση να δοθούν χρήµατα σε ανθρώπους, οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι επί της αρχής δεδοµένο. Και κανένας δεν αγωνιά και δεν αναρωτιέται για το τι θα
κάνει το Ποτάµι ή η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ή η Ένωση Κεντρώων, αν θα πει ναι ή όχι σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς η συγκεκριµένη τροπολογία έχει εξασφαλισµένες τις ψήφους της Πλειοψηφίας και θα περάσει.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι τι ακριβώς επιδιώκει η Κυβέρνηση µε αυτή την όξυνση, ποια είναι ακριβώς η στρατηγική της
Κυβέρνησης και τι θέλει να πετύχει και από την ονοµαστική ψηφοφορία στη Βουλή και τι θα κάνει µε το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας αύριο ή µεθαύριο στις διαπραγµατεύσεις
µε τους θεσµούς.
Τα ερωτήµατα που τίθενται νοµίζω πρέπει να απαντηθούν,
µέσα στην ηµέρα τουλάχιστον, και πρέπει κάποιος να έρθει να
µας πει –ο αρµόδιος Υπουργός, προφανώς- τι ακριβώς γίνεται,
τι ακριβώς έχει συµβεί και ποιες είναι οι επιδιώξεις της Κυβέρνησης σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα και την αλληλεπίδρασή του µε τη διαπραγµάτευση.
Τα κύρια ερωτήµατα που υπάρχουν και µένουν αναπάντητα
είναι σε σχέση µε το τι επιδιώκει η Κυβέρνηση. Επιδιώκει αυτό
που επεδίωκε και πέρυσι «λύση πριν από τα Χριστούγεννα πάση
θυσία» και άρα να είµαστε προετοιµασµένοι να ψηφίσουµε κάποια άλλη τροπολογία από βδοµάδα που θα ακυρώνει την προ-
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ηγούµενη;
Επιδιώκει την παράταση, όπως ακούγεται, του θέµατος της
αξιολόγησης µέχρι το καλοκαίρι, το οποίο θα είναι καταστροφικό
για την ελληνική οικονοµία; Επιδιώκει εκλογές, όπως φηµολογείται και υπαινικτικά αναφέρεται από πολλούς Βουλευτές της Συµπολίτευσης ακόµα στα κανάλια και σε δηµόσιες δηλώσεις; Τι
ακριβώς επιδιώκει η Κυβέρνηση σε αυτή τη φάση;
Σε αυτό ουσιαστικά καλεί σήµερα η Κυβέρνηση τα κόµµατα να
τοποθετηθούν και όχι στο αν επιθυµούν να διανεµηθούν βοηθήµατα σε συνταξιούχους. Είναι δύο τελείως διαφορετικά ερωτήµατα.
Το πρώτο ερώτηµα είναι εύκολο να απαντηθεί και νοµίζω ότι
θα απαντηθεί οµόφωνα από τη Βουλή. Το δεύτερο, όµως, είναι
ένα ερώτηµα για το οποίο χρειάζονται πληροφορίες, οι οποίες
όµως δεν υπάρχουν, καθώς η Κυβέρνηση δυσκολεύεται, απ’ ό,τι
φαίνεται, να συνθέσει µια στρατηγική την οποία να ακολουθήσει
µε συνέπεια και να επιδιώξει κάποιες λύσεις.
Εµείς, όπως και όλα τα κόµµατα της Βουλής, µε πολύ µεγάλη
υπευθυνότητα, θα τοποθετηθούµε στο θέµα, κυρίως όµως αφού
πρώτα έχουµε τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχουµε και τις
οποίες η Κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει κατά τη σηµερινή διαδικασία δια του αρµοδίου Υπουργού.
Υπάρχουν τεράστια ερωτήµατα, τα οποία µένουν αναπάντητα.
Τα ανέφερα προηγουµένως και θα τα θέσω ξανά. Τι θέλει η Κυβέρνηση να κάνει; Ποιος είναι ο στόχος της; Θέλει να το κάνει
Κούγκι, για να το πω απλά, ή θέλει µια λύση; Και αν θέλει µια
λύση, ποια είναι αυτή η λύση και πότε την επιδιώκει;
Η κατάσταση από εχθές το βράδυ µε το πάγωµα των βραχυπρόθεσµων µέτρων του ESM και την όξυνση στις σχέσεις µε
τους συµµάχους-δανειστές µας –πείτε τους όπως θέλετε- είναι
ιδιαίτερα δύσκολη και οξεία.
Κάποιος πρέπει να τοποθετηθεί από την Κυβέρνηση υπεύθυνα,
να αφήσουµε, θα έλεγα εγώ, τα διχαστικά εύκολα περί «γερµανοτσολιάδων», «πρακτόρων» και «πατριωτών». Αυτή είναι µια ρητορική την οποία έχει χρησιµοποιήσει επανειληµµένως και ανατρέψει η ίδια η Κυβέρνηση.
Θα πρέπει, αν πραγµατικά επιθυµούµε οµοψυχία, να κάνουµε
κινήσεις, -πρώτα η Κυβέρνηση και µετά η Αντιπολίτευση- που
είναι απαραίτητες. Γι’ αυτό η όξυνση και δεκάρικοι πανηγυρικοί
δεν βοηθούν σε αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος, ειδικός αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ψύχραιµα να δούµε αυτή την πραγµατικότητα που
έχουµε µπροστά µας. Δεν είναι η πρώτη φορά που στην τελική
φάση µιας διαπραγµάτευσης σηκώνονται καινούργια θέµατα και
καινούργια εµπόδια. Πιστεύω ότι αυτή η διαπραγµάτευση, η δεύτερη αξιολόγηση, δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Τι εννοώ; Ένα µεγάλο κοµµάτι πλέον Ευρωπαίων έχει καταλάβει ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει σχεδόν ικανοποιήσει το 99%
των προαπαιτουµένων και είµαστε στην τελική συµφωνία και πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος η δεύτερη αξιολόγηση, που είναι
σηµαντική προϋπόθεση για να µπούµε στην ποσοτική χαλάρωση
του Μάριο Ντράγκι.
Τι συνέβη ακριβώς; Ας βάλουµε τα πράγµατα ήρεµα κάτω και
να πούµε τα εξής. Είχε ένα πλεόνασµα η Κυβέρνηση µε κόπους,
µε θυσίες. Είχε τη νοµική κάλυψη να το διαθέσει; Όχι µόνο είχε
την κάλυψη, αλλά είχε και την υποχρέωση να το κάνει, γιατί αλλιώς θα πήγαινε στο χρέος, αν το άφηνε για το 2017 και µάλιστα,
όχι ολόκληρο, αλλά ένα 30%.
Ας διαβάσουν κάποιοι µε προσοχή ακριβώς τις υποχρεώσεις
µας και πιστεύω ότι θα συµφωνήσουν µαζί µας. Έκανε το αυτονόητο. Κάποτε τα πλεονάσµατα πήγαιναν αλλού, έφευγαν σε λογαριασµούς, σε Panama Papers, Λαγκάρντ, «SIEMENS» και διάφορα άλλα. Δεν είναι ώρα να τα σκαλίζουµε.
Σήµερα, σε µια εποχή οικονοµικής ασφυξίας, που όλοι ξέρου-
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µε το τι περνάει ο Έλληνας πολίτης, έγινε το αυτονόητο για ένα
εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες πολίτες. Για όνοµα του θεού,
δεν είπε κανείς ότι λύθηκε το πρόβληµα, αλλά έτσι έκρινε η Κυβέρνηση. Έπρεπε να βοηθηθούν µε αυτόν τον τρόπο. Προσωρινός τρόπος είναι. Για όνοµα του θεού, δεν είπε κανείς υπερβολές!
Την ίδια στιγµή ανήγγειλε στη Νίσυρο ο Πρωθυπουργός τριάντα µέτρα για τους νησιώτες, που δεν είναι τυχαίο ότι δέχονται,
όπως η Λαµπετούζα στην Ιταλία -για να λέµε και το άλλο- όπως
δεχόµαστε και εµείς, τη µεγαλύτερη πίεση του µεταναστευτικού
προβλήµατος. Όλη η Ευρώπη µάς έχει δικαιώσει γι’ αυτό, ακόµα
και ο Οµπάµα και ο Πάπας και όλοι.
Άλλο ένα αυτονόητο έκανε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός και είπε
«παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθηθούν, τραβούν τα
πάνδεινα». Όντως, τραβούν τα πάνδεινα. Δεν έκανε καµµιά υπερβολή, δεν ήρθε κόντρα µε το περί δικαίου αίσθηµα της παγκόσµιας κοινής γνώµης.
Το τρίτο είναι αυτό το νοµοσχέδιο, όπου επτακόσιες χιλιάδες
πολίτες θα ωφεληθούν. Είναι µικρό, αλλά είναι µια αρχή, µια
αρχή που µπαίνει βάση στο κοινωνικό κράτος. Δεν ξέρω ποιος
λογικός άνθρωπος στον πλανήτη θα µπορούσε να είναι αντίθετος
σε αυτές τις επιλογές σε µια χώρα, όπου δεν το λέµε εµείς, αλλά
το λέει η EUROSTAT ότι το 50% των πολιτών -και δεν µιλάω για
την ακραία φτώχεια, που είναι ήδη ξεκαθαρισµένη για ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες πολίτες περίπου- αγγίζει τα όρια
της φτώχειας. Ποιος, πράγµατι, θα έχει αντίρρηση γι’ αυτές τις
επιλογές;
Εγώ πιστεύω ότι ήταν ιερή υποχρέωση και είναι µοναδική ευκαιρία να είναι συµπαγής η απάντηση που θα δώσει το ελληνικό
Κοινοβούλιο σε αυτές τις διαστρεβλώσεις της πραγµατικότητας.
Ξέρουµε µε πόσο κόπο δεχθήκαµε τον κόφτη, αν, ας πούµε, το
πλεόνασµα δεν ήταν 0,5% και ήµασταν υποχρεωµένοι να δώσουµε ισοδύναµα. Αυτή είναι η υποχρέωσή µας και σε αυτή την
υποχρέωση ανταποκριθήκαµε. Του χρόνου µπορεί να είναι
1,75%. Αν δεν είναι 1,75% και είναι 1,60%, ισοδύναµα, ή αυτό που
έχουµε χρεωθεί το 2018, το 3,5%, δυσβάσταχτο, το έχουµε υπογράψει. Ως πού παραβιάζουµε κάποια συµφωνία;
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε ένα θέµα. Για όσους δεν το
έχουν καταλάβει, Σόιµπλε και Τόµσεν είναι κάτι κοινό. Όταν το
οικονοµικό επιτελείο βγαίνει από τη µία πόρτα, από την άλλη
µπαίνει ο Τόµσεν ή όταν µπαίνει, βγαίνει ο Τόµσεν. Αυτό το λέω
για όσους έχουν µια ιδέα του τι γίνεται.
Νοµίζω ότι αυτό που κάνει ο Σόιµπλε –ο κ. Σόιµπλε, ο σεβαστός κ. Σόιµπλε, ο Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας- είναι
αναφαίρετο δικαίωµά του, αλλά νοµίζω ότι τα προσχήµατα πλέον
δεν τα κράτησε. Μέχρι τώρα κρατούσε µια κάπως διπλωµατική
στάση. Εγώ πιστεύω ότι όχι µόνο δεν θα µας κάνει κακό αλλά θα
µας κάνει καλό. Δεν αναφέροµαι, µάλιστα, στη δήλωση του Πιτέλα ή του Μοσκοβισί, αλλά πιστεύω ότι η υγιώς σκεπτόµενη πανευρωπαϊκή κοινή γνώµη είναι µε το µέρος µας.
Πιστεύω ότι αυτή η αξιολόγηση θα τελειώσει και θα τελειώσει
θετικά για τη χώρα µας. Καλά θα κάνουν να το καταλάβουν κάποιοι που –λυπάµαι που το λέω- έχουν επενδύσει την πολιτική
τους επιβίωση όχι στο να συκοφαντούν την Κυβέρνηση, αλλά να
µην τους ενδιαφέρει –γαία πυρί µιχθήτω- το να καταστραφεί η
χώρα. Είναι κάτι που, αργά ή γρήγορα, θα το καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες. Ήδη, πιστεύω ότι αυτά τα τρία µέτρα δεν είναι τα
πρώτα. Είναι το καµπανάκι για το τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει
αυτή η Κυβέρνηση για τους Έλληνες πολίτες που υποφέρουν.
Ξέρουν κάποιοι σ’ αυτή την Αίθουσα ότι δεν θα έχουν λόγο
ύπαρξης. Το κοινωνικό κράτος θα το παλέψουµε µε νύχια και µε
δόντια. Το πρώτο βήµα έγινε και πιστεύω ότι θα γίνουν κι άλλα
πολλά. Πιστεύω ότι η καθηµερινότητα θα επανέλθει και κάποια
στιγµή οι Έλληνες πολίτες θα δουν ποιος είναι πραγµατικά κοντά
τους.
Και λάθη κάναµε και άγνοια κινδύνου είχαµε, για να κάνουµε
και την αυτοκριτική µας τουλάχιστον στις εκλογές του Ιανουαρίου, διότι στις αόρατες εκλογές του Σεπτεµβρίου δεν έγινε κανένα λάθος. Πολύ καθαρά και ξάστερα είπαµε: «Μας υποχρέωσαν γι’ αυτό. Θέλετε να το διαχειριστούµε εµείς, ναι ή όχι;» και
πήγαµε σε εκλογές. Ο κόσµος µάς επέλεξε.
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Θέλω, επίσης, να αποκατασταθεί µια αλήθεια, χωρίς να οξύνω
το κλίµα. Θα παρακαλούσα τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να διαβάσουν µε µεγάλη προσοχή τι ακριβώς υπογράψαµε
στη σελίδα 1.015 για τα πλεονάσµατα µετά το 2018. Θα ήθελα
να το διαβάσουν µε προσοχή. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, να
το πάρουν, να το ανατυπώσουν και να το δούνε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Καµµία επίσηµη δέσµευση δεν υπάρχει. Είναι σαφές ότι αυτά
τα κείµενα, που επικαλέστηκε ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, δεν απηχούν την πραγµατικότητα. Στο ίδιο κείµενο υπάρχει
και το 1,5% και το 2%. Δεν έχουν καµµία σχέση µε το επίσηµο
κείµενο που υπέγραψε η ελληνική Κυβέρνηση και που το καταθέτω στα Πρακτικά. Ας το διαβάσουν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, πριν αρχίζουν να ξιφουλκούν –όχι µε µεγάλη ευθύνη,
θα έλεγα- κατά της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Είναι µοναδική η ευκαιρία στις 13.00’ η ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία. Εγώ κάνω
φιλική έκκληση. Είµαι απ’ αυτούς που θέλω κάποια στιγµή να
σταµατήσουµε να κάνουµε συµψηφισµό λαθών. Θα µας κρίνει η
ιστορία για το πώς έφθασε τη χώρα εδώ, τι και ποιους πληρώνει
σήµερα ο Έλληνας πολίτης. Ας το αφήσουµε αυτό προς το
παρόν, γιατί πράγµατι περνάµε δύσκολες ώρες.
Έχουµε ιερή υποχρέωση, λοιπόν, να οµονοήσουµε αυτή τη
στιγµή. Ένα µήνυµα αύριο του Πρωθυπουργού θα είναι πολύ πιο
ισχυρό και η διαπραγµατευτική µας θέση θα είναι πολύ µεγάλη.
Κάνω έκκληση αγωνίας, αν θέλετε –το είπα και εχθές στην οµιλία
µου, λες και ήµουν προφήτης, την κάνω ξανά- σύσσωµο το ελληνικό Κοινοβούλιο να δώσει µια εντολή στον Πρωθυπουργό για
τα αυτονόητα. Δεν είναι σωστό πράγµα να δίνουµε λογαριασµό
στους δανειστές για το αν θα βγούµε ραντεβού µε τη γυναίκα
µας ή για το αν θα πάµε να φάµε στην ταβέρνα, διότι περί αυτού
πρόκειται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων κ. Μεγαλοοικονόµου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή µου οµιλία αναφέρθηκα εκτενώς, θεωρώ, στο Α’ Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου. Προβλέπεται, λοιπόν, να γίνει καταγραφή των ανθρώπων που λαµβάνουν κάποιου είδους προνοιακό επίδοµα και αφ’ ετέρου -και
κυριότερο- διότι θα µπορέσουµε επιτέλους να εντοπίσουµε αποτελεσµατικά όλους τους ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση
φτώχειας, για να µπορέσουµε να τους βοηθήσουµε.
Βεβαίως, όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν συµβεί εδώ και χρόνια
στην Ελλάδα, µε βάση τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη και τον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και, µάλιστα, αποτελούσαν και προϋπόθεση για το
ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Φυσικά, στο σηµείο αυτό που έχει φτάσει η
παρτίδα µας ερχόµαστε να πούµε «κάλλιο αργά, παρά ποτέ».
Προς αυτή την κατεύθυνση και προκειµένου να µεγιστοποιηθεί
η απόδοση του όλου εγχειρήµατος, θεωρώ θεµελιώδους σηµασίας την ανάγκη αναβάθµισης της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής
Προστασίας του άρθρου 12. Η συγκεκριµένη επιτροπή θα αποτελείται από έναν µεγάλο αριθµό µελών και θα περιλαµβάνει εκπροσώπους πολλών σηµαντικών φορέων, µεταξύ των οποίων και
µέλη της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, ακόµη
και εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι, φιλοδοξεί να
έχει µια σφαιρική καταγραφή απ’ όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές
για το πώς αποτυπώνεται η κοινωνική πραγµατικότητα.
Προκειµένου, όµως, να υπάρξει ουσιαστική και ρεαλιστική παρακολούθηση των κοινωνικών φαινοµένων, θεωρώ πως δεν
αρκεί, προφανώς, η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας να
συνεδριάζει µόνο µία φορά τον χρόνο. Νοµίζω ότι θα ήταν πιο
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χρήσιµο να συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές, ώστε να µπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και κάθε µέλος της επιτροπής
να συνεισφέρει µε τη γνώµη του µε βάση το πώς εξελίσσεται η
πορεία της εφαρµογής του µηχανισµού. Διαφορετικά, µιλάµε περισσότερο για ένα διακοσµητικό όργανο και λιγότερο για µια ουσιαστική προσπάθεια εποικοδοµητικού διαλόγου.
Ως προς το κόστος των δύο Διευθύνσεων του νοµοσχεδίου,
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Συνοχής
στο άρθρο 7 και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας
στο άρθρο 8, έχω διατυπώσει ήδη από την αρµόδια επιτροπή τις
ενστάσεις µου. Κι αυτό γιατί το µισθολογικό κόστος για τις νέες
οργανικές θέσεις, που θα δηµιουργηθούν, θα φτάσει στις
864.000 ευρώ ετησίως.
Η κυρία Υπουργός δεσµεύθηκε πως οι θέσεις θα καλυφθούν
µε µετατάξεις και αποσπάσεις. Επειδή, όµως, κάτι τέτοιο δεν
προκύπτει ως υποχρέωση εκ του νοµοσχεδίου, αναµένουµε στο
µέλλον να δούµε αν θα τηρηθούν οι σχετικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης.
Αντίστοιχα, επιβάρυνση του προϋπολογισµού προκαλείται από
τη δηµιουργία νέων θέσεων στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
για την κάλυψη των αναγκών του ΕΦΚΑ και την παροχή γνωµοδοτικών και άλλων νοµικών υπηρεσιών προς τον νέο ασφαλιστικό
φορέα. Το ετήσιο µισθολογικό κόστος ανέρχεται σε 624.000
ευρώ. Βεβαίως, πρέπει να παραδεχθώ ότι ο ΕΦΚΑ θα έχει να χειριστεί έναν τεράστιο όγκο νέων υποθέσεων και εποµένως απαιτείται σχετική ενίσχυση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Η ετήσια επιβάρυνση, όµως, είναι σηµαντική.
Από τα ουσιαστικότερα σηµεία του νοµοσχεδίου είναι στην
πραγµατικότητα το άρθρο 8 και η διάρθρωση της Διεύθυνσης
Καταπολέµησης της Φτώχειας. Θεωρώ, όµως, άκρως απογοητευτικό το γεγονός ότι από την περιγραφή του συγκεκριµένου
άρθρου φαίνεται ότι οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης αρχίζουν
και τελειώνουν στην αξιοποίηση και διαχείριση του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
Ωστόσο, όπως και η κυρία Υπουργός τόνισε, αλλά και όλοι µας
καταλαβαίνουµε, το ουσιαστικότερο δεν είναι να δώσουµε στους
αδύναµους συνανθρώπους µας ένα µικρό οικονοµικό βοήθηµα,
που µετά βίας θα τους βοηθήσει να επιβιώσουν. Το ουσιαστικό
και το πραγµατικό ζητούµενο είναι να δώσουµε στους πολίτες
της πατρίδας µας, που έφτασαν στα όρια της εξαθλίωσης, τα
απαραίτητα εφόδια, την αναγκαία ώθηση για να επανέλθουν κοινωνικά, να επιστρέψουν στην ενεργό εργασιακή δράση. Μόνο
τότε θα µπορέσουµε να πούµε ότι, πράγµατι, υπήρξε µια τοµή
στα µέχρι σήµερα ισχύοντα.
Ωστόσο, το παρόν νοµοσχέδιο, δυστυχώς, κάνει πολύ αόριστες και συχνές αναφορές στο ζήτηµα της επαγγελµατικής αποκατάστασης. Προβλέπεται, βεβαίως, η συµµετοχή του ΟΑΕΔ,
όµως δεν λάβαµε καµµία συγκεκριµένη δέσµευση για το πόσο
εκτεταµένη θα είναι η συµµετοχή των ανθρώπων που ζουν στα
όρια της φτώχειας σε προγράµµατα εργασιακής απασχόλησης.
Επίσης, θέλω να τονίζω την έντονη ανησυχία µου για την τήρηση, απολύτως και χωρίς καµµία παρέκκλιση, της νοµοθεσίας
περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Για πρώτη
φορά δηµιουργείται το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα στο
άρθρο 19, όπου θα τηρείται το µητρώο των ωφελούµενων κι εκεί
θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ζητήσει
βοήθεια από το σύστηµα.
Βεβαίως, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση
διαρροής των στοιχείων αυτών των πολιτών. Δεν υπάρχει όµως
στο σχετικό άρθρο καµµία απολύτως πρόβλεψη για συγκεκριµένα προληπτικά µέτρα, ώστε να µη φθάνουµε στην παραβίαση
της νοµοθεσίας.
Όπως καταλαβαίνουµε όλοι µας, οι άνθρωποι που θα καταγράφονται είναι άνθρωποι που θα κάνουν προσπάθεια να βγουν
από την περιθωριοποίηση και να εµπιστευθούν την πολιτεία. Εάν
συµβεί οποιαδήποτε διαρροή των στοιχείων τους, αυτό θα είναι
καταστροφικό.
Ως προς το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης του άρθρου 22,
θέλω να κάνω µια παρατήρηση. Ενώ το νοµοσχέδιο στοχεύει
στην ενοποίηση των συστηµάτων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φτώχειας, παρατηρώ µια διάσπαση του συστήµα-
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τος. Συγκεκριµένα το άρθρο 22 για το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, θα δίνεται µεταξύ άλλων και στους άστεγους. Παράλληλα, όµως, κατατέθηκε και από την Κυβέρνηση τροπολογία
µε αριθµό 807 για την παράταση έως το τέλος του 2017 του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο προσφέρει κατοικία και θέσεις εργασίας σε αστέγους.
Το ζητούµενο είναι όλες οι δράσεις υπέρ των αστέγων να ενοποιηθούν και τελικώς όλοι, όσοι ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία,
να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένα προγράµµατα απασχόλησης. Όχι µόνο, δηλαδή, όσοι έτυχε να επιλέγουν το πρόγραµµα
«Στέγαση και Επανένταξη», αλλά όσοι θα καταγραφούν µέσω του
Εθνικού Μηχανισµού, να µπορούν να κάνουν χρήση συγκεκριµένων προγραµµάτων ιδιαίτερα στέγασης.
Το τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά εφαρµοστικές διατάξεις και τροποποιήσεις στον ήδη ψηφισµένο νόµο Κατρούγκαλου, τον ν.4387/2016. Έτσι, το σηµερινό νοµοσχέδιο ενισχύει τα
προβλήµατα που δηµιούργησε ο καινούργιος ασφαλιστικός
νόµος, αφού φέρνει νέες διατάξεις επίσης προς προβληµατική
κατεύθυνση. Επί παραδείγµατι, το άρθρο 24 προβλέπει τα εξής.
Όσοι ανήκουν στην κατηγορία ασφαλισµένων µε βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και οι µητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων τέκνων, όπως επίσης και ασφαλισµένοι µε χρόνιες και ειδικές παθήσεις, χάνουν την προσαύξηση στη σύνταξή τους, παρ’ όλο που
έχουν καταβάλει αυξηµένες εισφορές. Φυσικά µια τέτοια ρύθµιση δηµιουργεί αδικίες εις βάρος αυτών των κατηγοριών των
πολιτών, οι οποίοι µάλιστα είναι ευάλωτοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ ότι η
συνολική στάση της Κυβέρνησης και οι επιλογές του Πρωθυπουργού για εκµετάλλευση της ανάγκης των συνανθρώπων µας
-και δη των χαµηλοσυνταξιούχων- είναι, αν µη τι άλλο, επικίνδυνες για τη χώρα. Μετά τις χθεσινές δυσάρεστες εξελίξεις, από
πλευράς των εταίρων µας, τώρα περισσότερο από ποτέ είναι
απολύτως επιτακτική η ανάγκη για συνολική συνεννόηση όλων
των κοµµάτων.
Πρέπει, επιτέλους, όλοι να αντιληφθούµε πως µόνη λύση είναι
αυτή που προσφέρει η Ένωση Κεντρώων, ότι µόνο µέσα από τη
σύγκλιση και τη συνεργασία θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε τη
χώρα µας να βγει από το τέλµα. Για την υπόλοιπη επικαιρότητα
θα σας µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, ήδη -από χθες νοµίζω- η στάση µας σε αυτό το νοµοσχέδιο κατέστη σαφής. Δεν θα µπορούσαµε παρά να υπερψηφίσουµε τα άρθρα εκείνα, την πλειονότητα
των άρθρων –εκτός από τα άρθρα 7, 8, για τα περιµένω τις διευκρινίσεις της κ. Φωτίου- που αφορούν τα θέµατα του Εθνικού Μηχανισµού Κοινωνικής Ένταξης. Ήταν δική µας πολιτική. Το
συνεχίσατε. Και, πραγµατικά, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η χώρα, χρειάζονται οι πλέον ευαίσθητοι συνάνθρωποί µας.
Το ίδιο ισχύει και για το Κεφάλαιο Β’, για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ή το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως και
αν το πούµε το ίδιο είναι. Πρέπει να το εφαρµόσουµε όµως και
σύντοµα.
Και, βεβαίως, εκφράσαµε την απόλυτη διαφωνία µας µε την
τελευταία οµάδα των άρθρων που αφορούσε τον εφαρµοστικό
νόµο του νόµου-λαιµητόµου, του νόµου Κατρούγκαλου, του νόµου που πραγµατικά πετσόκοψε συντάξεις και κατάργησε το
ΕΚΑΣ, κάτι που η «περήφανη διαπραγµάτευση» των δήθεν αριστερών έφερε στη χώρα µεταξύ άλλων δεινών.
Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Υφυπουργέ, εδώ έχω µια καταγγελία
από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ότι, παραδείγµατος
χάριν, στη Θεσσαλονίκη έχετε ξεχάσει µια ολόκληρη Διεύθυνση
να συµπεριλάβετε. Χθες εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι από
πολλές πτέρυγες αυτής της Βουλής σάς µιλήσαµε για προχειρότητα, σας είπαµε ότι τσουβαλιάσατε κυριολεκτικά Διευθύνσεις.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θέλω να την καταθέσω στα Πρακτικά και να τη θέσω υπ’ όψιν
σας. Θα κάνατε κάτι για το συγκεκριµένο ζήτηµα;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Εµείς, προφανώς, διαφωνήσαµε και τότε, διαφωνούµε και
τώρα µε το µονολιθικό µόρφωµα ΕΦΚΑ, το οποίο δεν µπορεί να
λειτουργήσει και σας τα είχαµε πει. Άρα καταψηφίζουµε και αυτή
την οµάδα των διατάξεων.
Ακούστηκε ότι θα υπάρξει µια ονοµαστική ψηφοφορία για την
τροπολογία που δίνει αυτό το επίδοµα-ψίχουλο -αλλά είναι ένα
επίδοµα, τέλος πάντων, ένα βοήθηµα- στους συνταξιούχους;
Ακούστηκε.
Είναι σαφές ότι έχετε αποτύχει σε όλα. Το είπα και χθες. Δύο
στα δύο! Πενιχρές οι διατάξεις για το χρέος. Παγώνουν τώρα.
Αυξηµένα πλεονάσµατα, τα οποία υπογράψατε φαρδιά-πλατιά
για µετά το 2018, 3,5% για δέκα χρόνια, που δεν βγαίνουν. Και
έχετε δώσει και τον κόφτη. Τον έχετε δώσει τον κόφτη και το
µόνο που σας µένει είναι ο «φερετζές», δηλαδή, να µην ονοµαστικοποιηθούν τα µέτρα του κόφτη!
Ο κόφτης υπάρχει, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Ο κόφτης υπάρχει και ο πέλεκυς είναι πάνω σε συνταξιούχους, σε
επαγγελµατίες, στη δηµιουργική Ελλάδα αλλά και στους ανθρώπους των ενεργών γηρατειών.
Όλα αυτά τα έχετε πετύχει έχοντας σωρεύσει στη διετία µόνο
7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στις πλάτες του λαού και έχετε, επίσης, µόνο σε αυτόν τον προϋπολογισµό 2,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ βάρη.
Έρχεστε και µοιράζετε 617 εκατοµµύρια ευρώ στους χαµηλοσυνταξιούχους, που όντως τα έχουν ανάγκη. Ξεχνάτε, όµως, και
τους φτωχούς µη συνταξιούχους υπερήλικες και τους ανέργους
και τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους πολύτεκνους, πολλούς
από τους συνανθρώπους µας οι οποίοι θα έχρηζαν µιας τέτοιας
αντιµετώπισης από ένα πλεόνασµα.
Να θυµηθούµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς
βγήκε αυτό το πλεόνασµα; Να θυµηθούµε ότι βγήκε από το αίµα
του ελληνικού λαού που αδράξατε, γιατί θέλατε να κάνετε τη
«βαρουφάκειο διαπραγµάτευση», να κάνετε τα τερτίπια και τους
τυχοδιωκτισµούς του κ. Τσίπρα, που πήρε υπερηφάνως το «όχι»
του λαού και µετά το µετέτρεψε σε ένα µεγάλο «ναι» στον κ.
Σόιµπλε; Που έδωσε την περιουσία του ελληνικού λαού στο
υπερταµείο για ενενήντα εννέα χρόνια;
Εσείς, οι µεγάλοι διαπραγµατευτές και οι δήθεν προοδευτικοί,
µε τους ΑΝΕΛίτες συντρόφους σας, εσείς τα κάνατε αυτά. Και
σήµερα έρχεστε και µας λέτε τι; Ότι από όλα αυτά τα βάρη που
σωρεύσατε στον ελληνικό λαό παίρνετε το πενιχρό ποσό των 617
εκατοµµυρίων ευρώ και το δίνετε στους χαµηλοσυνταξιούχους.
Δώστε το, λοιπόν. Δώστε το. Λέτε ότι θα κάνετε και ονοµαστική
ψηφοφορία. Κάντε και ονοµαστική ψηφοφορία.
Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω και τη στάση της
Νέας Δηµοκρατίας. Άκουσα τον κ. Σαλµά -τον άκουσα από πάνω,
δυστυχώς, γιατί δεν µπορούσα να κατέβω, είχαµε συνεδρίασηνα λέει «γιατί κάνουµε ονοµαστική;».
Φοβάται κάτι η Νέα Δηµοκρατία; Τι φοβάται; Τον κ. Σόιµπλε ή
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα µην τους τραβήξει το αυτί, γιατί
αµάν-αµάν η λιτότητα; Διότι, όπως είναι γνωστό, το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόµµα, υπό τον Σόιµπλε πάντα και τη Μέρκελ -και τους
δύο, εν πάση περιπτώσει, για να θυµηθούµε και τους «µερκελιστές»- έχει σηκώσει τη σηµαία της απόλυτης λιτότητας και την
κρατάει.
Στο πλαίσιο, όµως, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος,
των Σοσιαλδηµοκρατών, αναπτύσσεται άλλη λογική. Αυτή η λογική της δεύτερης δύναµης στην Ευρώπη σήµερα είναι η λογική
-και όχι η λογική της δήθεν Αριστεράς- που µπορεί να ανατρέψει
τις πολιτικές λιτότητας.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν. Φοβήθηκε το τερτίπι του κ. Τσίπρα
η Νέα Δηµοκρατία ή φοβήθηκε τον κ. Σόιµπλε ότι θα της τραβήξει το αυτί;
Εµείς έχουµε καταθέσει -και καλώ ξανά όλα τα κόµµατα- δύο
τροπολογίες «ανάσα» για τον κόσµο. Η µία αφορά το ακατάσχετο
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των προσωπικών λογαριασµών στα 1500 ευρώ, όπως ήταν πριν.
Ακούστε το, κυρίες και κύριοι και της Κυβέρνησης και της
Νέας Δηµοκρατίας, και πάρτε θέση. Θέλω να ακούσω και την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εµείς το είχαµε στα 1500 ευρώ το
ακατάσχετο και µε πρωτοβουλία του Βασίλη Κεγκέρογλου και
του ΠΑΣΟΚ τότε είχαν εξαιρεθεί τα προνοιακά επιδόµατα, τα επιδόµατα των αναπήρων, τα επιδόµατα των συνανθρώπων µας ή
των οµάδων αυτών που χρήζουν ειδικής βοήθειας λόγω καταστροφών και σεισµών.
Αυτό, λοιπόν, σήµερα η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, επαναφέρουν προς ψήφιση. Σας καλώ, λοιπόν, όλους να το ψηφίσετε. Ασχέτως διαπραγµάτευσης, ψηφίστε
το.
Ψηφίστε, επίσης, την τροπολογία στο άλλο νοµοσχέδιο που
αφορά το ακατάσχετο στον µικρό και µεσαίο επιχειρηµατία, που
επιβάλλεται να επιβιώσει.
Ακούστε. Γιατί βάζει ονοµαστική ο κ. Τσίπρας; Κάνει µια τεχνητή σύγκρουση. Έχει χάσει, όπως σας είπα, στα πάντα. Πανωλεθρία! Για να κρύψει την ήττα του χρησιµοποιεί –γιατί αυτό
κάνει- τους ηλικιωµένους συνανθρώπους µας. Αυτό κάνει. Ο τυχοδιωκτισµός, όµως, του κ. Τσίπρα δεν µπορεί να γίνει τιµωρία
της Ελλάδας. Δεν µπορεί να γίνει τιµωρία της Ελλάδας ο κ. Τσίπρας, που είναι κοινός τυχοδιώκτης και πρέπει να φύγει και
αυτός και η Κυβέρνησή του. Και όσο νωρίτερα φύγουν, τόσο καλύτερα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Δεν µπορεί, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας µε τους τυχοδιωκτισµούς του
και τους αδιανόητους τακτικισµούς του άλλη µια φορά να κουβαλήσει τη χώρα στο πουθενά.
Εµείς λέµε, λοιπόν, κάντε την ονοµαστική σας, κάντε ό,τι θέλετε, δώστε και το βοήθηµα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έστω και
αυτό το µέρος, όπως σας είπαµε, το έχουν ανάγκη, αλλά σηκωθείτε και φύγετε, γιατί όσο κάθεστε βλάπτετε ανεπανόρθωτα τη
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μισό λεπτό.
Κυρία Φωτίου, θέλετε να τοποθετηθείτε τώρα για τις τροπολογίες ή αργότερα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, προτιµώ να τοποθετηθώ αργότερα. Εάν όµως έχει κλείσει
ο κύκλος των αγορητών, εάν µπορείτε, να µου δώσετε λίγο χρόνο, πριν αρχίσει ο χρόνος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
αλλά δεν θα µιλήσω τώρα για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία. Πόσο χρόνο θέλετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι προβλέπεται από τον Κανονισµό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οκτώ λεπτά.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και
κύριοι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να οµολογήσω ότι, όπως είπε και
ο εισηγητής του Ποταµιού, πράγµατι ένα µείζον πολιτικό γεγονός
έχει επισκιάσει ένα νοµοσχέδιο, που -απ’ ό,τι βλέπω- στηρίζεται
από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών κοµµάτων και απ’
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ό,τι κατάλαβα, και από το Ποτάµι σήµερα, αλλά και από την
Ένωση Κεντρώων. Δηλαδή, τα έξι κόµµατα από τα οκτώ στηρίζετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά αποτελεί τοµή για την
προνοιακή κατάσταση της χώρας µας. Αλλάζει, πραγµατικά, τον
προνοιακό χάρτη της χώρας µας και όπως φάνηκε και στη διαβούλευση, όπου πάλι εκεί η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων
τοποθετήθηκε υπέρ, έτσι κατάλαβα και από τη συζήτηση στη
Βουλή όλες αυτές τις ηµέρες ότι γίνεται αποδεκτή µια µεγάλη
αλλαγή.
Αυτή η µεγάλη αλλαγή του προνοιακού χάρτη έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Δηµιουργείται ένα εργαλείο, ο µηχανισµός ας
πούµε κοινωνικής προστασίας. Λέω µηχανισµός, για να µην
µπερδευόµαστε.
Δηµιουργείται, λοιπόν, ένα εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά
φέρνει σε επαφή όλες τις βάσεις δεδοµένων της Κυβέρνησης,
από όπου κι αν προέρχονται, όλους τους δεκαεπτά φορείς που
δίνουν προνοιακά επιδόµατα, όλα τα επιδόµατα στο κράτος –
εκατόν είκοσι πέντε τον αριθµό- τα φέρνει σε νέα βάση δεδοµένων. Αυτό για πρώτη φορά θα µας επιτρέπει –ήδη είναι φτιαγµένο αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο- από εδώ κι ύστερα να ξέρουµε
ακριβώς τι γίνεται για κάθε πολίτη αυτής της χώρας, ώστε να
µπορούµε να βοηθάµε να διεκδικεί και να παίρνει τα επιδόµατά
του µε έναν πολύ απλό τρόπο. Για πρώτη φορά, στην Ελλάδα,
θα αποκτήσουµε αυτό το αρχείο. Όταν µας λένε «πόσοι ανάπηροι είναι;», θα απαντάµε, «πόσα επιδόµατα παίρνει ένας ανάπηρος;», θα απαντάµε και δεν θα αφήνουµε τους δανειστές να
ισχυρίζονται ότι οι ανάπηροι παίρνουν χιλιάδες επιδόµατα κ.ο.κ..
Αυτό είναι το ένα.
Διαφάνεια: Για πρώτη φορά µετά από τόσα χρόνια όλα τα αρχεία θα είναι µαζί. Το έχουµε φτιάξει το αρχείο. Δεν είναι «έπεα
πτερόεντα», λόγια που πετάνε. Δεν «θα» γίνουν. Είναι φτιαγµένο.
Το δεύτερο αρχείο είναι όλα τα ιδρύµατα που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας. Το τρίτο αρχείο είναι όλα τα προγράµµατα. Κανείς Έλληνας πια δεν θα αγνοεί ότι αυτό το πρόγραµµα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τον προϋπολογισµό δίνεται σ’ όλες τις
περιοχές της χώρας κι εκείνος δεν το παίρνει. Θα το µαθαίνει.
Πώς θα το µαθαίνει; Θα το µαθαίνει από τα διακόσια πενήντα
τέσσερα κέντρα κοινότητας, που κι αυτά θα λειτουργούν. Δεν
είναι κι αυτό κάτι που το λέµε, γιατί εξασφαλίσαµε 60 εκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να στελεχώσουµε µε 750 ανθρώπους -µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, για να τελειώνουν και τα σχόλια
περί συριζαϊκού κράτους- όλους τους δήµους της χώρας, που
θα είναι συνδεδεµένοι µε τις κοινοτικές υπηρεσίες των δήµων,
που σήµερα είναι αποψιλωµένες και δεν µπορούσαν να κάνουν
αυτή τη δουλειά. Άρα ο πολίτης πάει στο κέντρο κοινότητας, που
είναι ένας πάγκος µε κάποιους υπαλλήλους από πίσω, µε µια
πλατφόρµα ηλεκτρονική µπροστά του στο ισόγειο κάθε δηµαρχείου -τόσο απλό- και ρωτάει: «Είµαι αυτός, µε αυτόν τον ΑΦΜ.
Πείτε µου: τι δικαιούµαι;». Άρα, τα περί ωφελούµενων δικαιούχων
και κουβέντες να λέµε, δεν βαριέσαι να τις λέµε. Αλλά ο δικαιούχος πια πολίτης έχει τα δικαιώµατά του. Δεν θα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάει στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη -λέω αυτούς
που βλέπω µπροστά µου- για να του λένε πού να πάει να διεκδικήσει ένα επίδοµα. Συγχρόνως, όταν θα του λένε που είναι τα
επιδόµατά του και τι ακόµα δικαιούται, την αίτηση -γιατί το σύστηµα είναι νέας τεχνολογίας- την κάνει εκείνη την ώρα ή µε τον
υπάλληλο ή µόνος του στο σπίτι του. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι
προσυµπληρωµένα. Άρα το πελατειακό κράτος, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κι όλων των υπολοίπων, τελειώνει εδώ. Και,
άρα, µε αξιοπρέπεια ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να παρακαλέσει
κανέναν για το πού θα βάλει τον άρρωστο πατέρα του, τον γέρο
πατέρα του ή το παιδί του, που έχει αναπηρία, νοητική στέρηση
κ.ο.κ.. Τελειώνει όλο αυτό εδώ. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Εµείς,
η Αριστερά, αξιοπρέπεια πρέπει να δώσουµε, αφού πράγµατι
µας φέρατε σ’ αυτή την κατάσταση που δεν έχουµε λεφτά να δώσουµε. Πράγµατι! Τι να κάνουµε λοιπόν; Λεφτά δεν έχουµε να
δώσουµε, αλλά αξιοπρέπεια και διαφάνεια να τα ξέρουν όλοι όλα
έχουµε να δώσουµε κι όχι µόνον αυτό, ξέρουµε και να το φτιάξουµε.
Ξέρουµε και να το φτιάξουµε εµείς, οι αναξιόπιστοι και ανίκανοι και να το λειτουργήσουµε πολύ γρήγορα,. Αυτά θα τα ζήσει
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ο ελληνικός λαός στην καθηµερινότητά του. Αυτή είναι η µεγάλη
µας διαφορά, πολύ µεγάλη διαφορά.
Μετά από αυτό, που σας είπα και που θα το ζήσει στην καθηµερινότητα ο ελληνικός λαός, έχω να σας πω και το εξής: Για
πρώτη φορά κάνουµε το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης 760
εκατοµµύρια. Όποιος τα είχε πιο µπροστά στον λογαριασµό από
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία και δεν τα έγραψε το 2015 για
να το κάνουµε εµείς ή δεν το έκανε µόνος του, να απολογηθεί
εδώ και τώρα. Εµείς βρήκαµε τα 760 εκατοµµύρια και δεν κόψαµε ούτε ένα επίδοµα για αυτά και δίνουµε, λοιπόν, το ΚΕΑ µε
τρεις άξονες: όχι µόνο τα 480 ευρώ στην τετραµελή οικογένεια
τον µήνα, γιατί δεν το θεωρούµε σηµαντικό, υπηρεσίες, που είπα,
και, βέβαια, εργασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Σε δύο λεπτά ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το 10% των δικαιούχων ανέργων θα µπουν στην εργασία. Με
τι προγράµµατα; Με τα προγράµµατα της κοινωφελούς. Με ειδικά προγράµµατα, τα οποία σχεδιάζει το οµόλογο χαρτοφυλάκιο της κ. Αντωνοπούλου, δηλαδή, θα συζεύξουµε τις επιχειρήσεις –µη φαντάζεστε ότι δεν θα γίνουν αυτά ούτε µη σας περάσει
από το µυαλό ότι δεν θα τα κάνουµε αυτά- µε ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ και θα βρούνε δουλειά και θα επιδοτήσουµε τις
επιχειρήσεις. Είναι υποχρέωσή µας, το έχουµε υπογράψει αυτό,
λοιπόν, και θα το υλοποιήσουµε.
Και για να τελειώνω: Η κ. Χριστοφιλοπούλου µε ερώτησε για
τα άρθρα 7 και 8. Επανειληµµένα έχω πει και το ξέρετε και εσείς,
κυρία Μεγαλοοικονόµου: Εφόσον υπάρχει το µνηµόνιο, οι οκτακόσιες χιλιάδες για τη στελέχωση των δύο Διευθύνσεων του
Υπουργείου Πρόνοιας, του χαρτοφυλακίου της Πρόνοιας –ξαναλέω, πενήντα τέσσερις άνθρωποι είναι όλοι και όλοι στην Πρόνοια και βάζουµε άλλους τριάντα εννιά ανθρώπους στην Πρόνοια
για να σηκώσουν το βάρος µιας νέας αναδιάταξης όλης της Πρόνοιας- αυτοί οι τριάντα εννιά άνθρωποι θα βγαίνουν µέσα από
τον δηµόσιο τοµέα. Όλοι το ξέρετε, και η Νέα Δηµοκρατία κ.λπ.,
ότι µέχρι το τέλος των µνηµονίων κανείς δεν µπορεί να διοριστεί
στο δηµόσιο -τα ξέρετε απ’ έξω και ανακατωτά- πλην δεκαπέντε
συµβούλων, οι οποίοι είναι εµπειρογνώµονες αποκλειστικά και
διορίζονται, κυρία Χριστοφιλοπούλου, -όπως ξέρετε, εσείς, καλύτερα από εµένα για όλα τα προηγούµενα χρόνια- από το
ΕΣΠΑ, µε τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, είναι αξιολογητές των προγραµµάτων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το γράφετε µέσα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το γράφει:
«εµπειρογνώµονες». Να το συµπληρώσω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να το βάλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να συµπληρώσω νοµοτεχνικά ότι είναι εµπειρογνώµονες από το ΕΣΠΑ και
διορίζονται µε τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ. Δεν θέλω να υπάρξει
καµµία σκιά. Είναι ένα δηµοκρατικό εργαλείο. Είναι δηµοκρατικές πολιτικές. Θα τις ζήσει ο λαός µας και θα δει διαφορά στην
καθηµερινότητά του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να σας ανακοινώσω
ότι επί του άρθρου 65 του νοµοσχεδίου έχει κατατεθεί αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
θα διεξαχθεί περί το πέρας της συζητήσεως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δηλαδή, τι ώρα περίπου, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να υπολογίζουµε
γύρω στις 17.00’ η ώρα.
Αν τα καταφέρουµε, θα γίνει πιο νωρίς. Όµως, αντιλαµβάνεστε
ότι παρεµβαίνουν οι Υπουργοί, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
και είναι εγγεγραµµένοι είκοσι επτά οµιλητές. Οπότε, καταλαβαί-
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νετε ότι δεν είναι εύκολο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Είπατε ότι το πέρας είναι περί τις 17.00’
η ώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Γύρω στις 17.00’
η ώρα υπολογίζω, αλλά εξαρτάται.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Σαχινίδης για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα ξεκινάνε τα µαθήµατα εκδηµοκρατισµού σε αυτή την
Αίθουσα. Θα βαθµολογηθείτε από τον ελληνικό λαό. Θα πρέπει
να αποδείξετε ότι πράγµατι δεν διακατέχεται κανείς σε αυτή την
Αίθουσα από ιδεοληψίες και ότι πράγµατι θέλετε να νοµοθετείτε
για τους πολλούς και για το καλό των Ελλήνων.
Η Χρυσή Αυγή, σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους, κατέθεσε τροπολογία σήµερα µε αριθµό 815 και ειδικό αριθµό 66, εις
ό,τι αφορά τον ΦΠΑ για όλα τα νησιά της Ελλάδος και όχι επιλεκτικά για συγκεκριµένα νησιά. Μας κάνει εντύπωση η επιλογή
µόνο κάποιων συγκεκριµένων νησιών. Προσπαθεί να ρίξει δόλωµα ο ΣΥΡΙΖΑ στα συγκεκριµένα νησιά, λόγω του προβλήµατος
που αντιµετωπίζουν µε τους λαθροµετανάστες.
Η Χρυσή Αυγή καταθέτει τροπολογία, την οποία υπογράφουν
οι εξής Βουλευτές της Χρυσής Αυγής: Ιωάννης Λαγός, Νικόλαος
Κούζηλος, Δηµήτρης Κουκούτσης, Γεώργιος Γερµενής και εγώ.
Εδώ, σήµερα, σας δίνεται η ευκαιρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παραδεχτείτε ότι πράγµατι είστε ανθρωπιστές και ότι
πράγµατι θέλετε το καλό του Έλληνα. Αποδείξτε µας και δώστε
µας, αν θέλετε, µαθήµατα δηµοκρατίας, αποδεχόµενοι την τροπολογία –και όχι απλά αποδεχόµενοι, αλλά να τη στηρίξετε σύσσωµοι όλοι σε αυτή την Αίθουσα και µετά, αν θέλετε, συνεχίζουµε
τα µαθήµατα δηµοκρατίας.
Καταθέτουµε, λοιπόν, τροπολογία µε θέµα «Επαναφορά µειωµένου συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας στα νησιά». Σας
αναφέρω την αιτιολογική έκθεση: Είναι γνωστό και γενικά αποδεκτό ότι τα νησιά αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και δυσκολίες, που οφείλονται στον νησιωτικό τους χαρακτήρα. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 101 παράγραφος 4 του
αναθεωρηθέντος Συντάγµατος επιτάσσει ότι ο κοινός νοµοθέτης
και η διοίκηση υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους. Ανάλογη αναφορά για την αναγκαιότητα στήριξης των νησιωτικών και µειονεκτικών περιοχών περιλαµβάνεται και στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές στο άρθρο 121
του Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης.
Τα βασικότερα προβλήµατα είναι τα εξής:
Πρώτον, τα νησιά, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης είναι
αποκοµµένα από την ηπειρωτική χώρα και εποµένως και από την
εσωτερική αγορά.
Δεύτερον, οι µετακινήσεις αλλά και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων επιβαρύνονται υπέρµετρα, µε αποτέλεσµα το κόστος των προϊόντων τόσο στον έµπορο όσο και στον καταναλωτή
και συνακόλουθα εν συνόλω το κόστος διαβίωσης να είναι πολύ
µεγαλύτερο σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τρίτον, ιδιαίτερα στα µικρά νησιά τα προβλήµατα είναι περισσότερα, επειδή ο µικρός πληθυσµός που έχουν δεν επιτρέπει να
αναπτυχθούν οικονοµίες κλίµακας, που θα βοηθούσαν την εν
γένει ανάπτυξή τους.
Τέταρτον, η ακτοπλοϊκή κυρίως αλλά και η αεροπορική σύνδεση σήµερα αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους,
λόγω της προβληµατικής κατάστασης που επικρατεί στους τοµείς αυτούς. Αποτελεί δε άµεση προτεραιότητα η αναβάθµιση
της προσπελασιµότητας από αέρος και θαλάσσης στα νησιά,
αφού είναι φυσικά ζωτικής σηµασίας, ώστε να µην είναι αποµονωµένα και να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης.
Πέµπτον, υπάρχει ανάγκη για την άµεση εφαρµογή ολοκληρωµένων δράσεων για την ενίσχυση των υποδοµών και την καλύτερη λειτουργία της υγείας και της παιδείας, που παρουσιάζουν µεγάλα προβλήµατα, αλλά και για την στήριξη τη απασχόλησης.
Έκτον, επιπλέον παρατηρείται ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα νησιά έχουν γίνει πολύ µεγαλύτερα εξαιτίας των
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αρνητικών επιπτώσεων που έχει σήµερα σε κάθε δραστηριότητά
της η οικονοµική κρίση.
Οι σχετικές, λοιπόν, διατάξεις του Συντάγµατος αλλά και της
συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να
µένουν γράµµα κενό, αλλά να υλοποιούνται καθηµερινά στην
πράξη. Τα νησιά µας πρέπει να έχουν ισοδύναµες ευκαιρίες µε
την ηπειρωτική χώρα στη συγκοινωνιακή, οικονοµική, ενεργειακή, εφοδιαστική και ιατροφαρµακευτική επάρκεια.
Στην πράξη, όµως, σηµειώνεται ελλιπής συγκοινωνιακή κάλυψη των νησιών µας µε αντίκτυπο στην ικανότητα εφοδιασµού,
τεράστιες ελλείψεις σε δοµές υγείας, σε ιατρικό, νοσηλευτικό
προσωπικό κ.λπ..
Οι µνηµονιακές πολιτικές τα τελευταία χρόνια στη χώρα έχουν
οδηγήσει στη λήψη υφεσιακών µέτρων και για τη νησιωτική
χώρα, γεγονός που αντιτίθεται στην οικονοµική ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών. Η αύξηση του ΦΠΑ σε 23% για εισιτήρια ΟΣΕ,
ακτοπλοΐας, αεροπορικά, στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, στην
εστίαση, στα τρόφιµα, στο νερό, στην ξυλεία, στα τιµολόγια της
ΔΕΗ, στα τιµολόγια του φυσικού αερίου, στα αγροτικά προϊόντα,
στα θέατρα, στις εφηµερίδες, στα περιοδικά είναι το τελειωτικό
χτύπηµα, όχι µόνο για τον τουρισµό αλλά και για την επιβίωση
των νησιωτών.
Αξίζει να συγκρίνουµε τον ΦΠΑ µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταγωνιστικές µας. Η Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία
και Ισπανία έχουν ΦΠΑ 10% στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Η
Κροατία έχει 13%. Η Γερµανία έχει 7% έως 19%, ενώ η Τουρκία
έχει 8%. Ο ΦΠΑ στα καύσιµα στην Ελλάδα είναι 23%, στην Ιταλία
22%, στη Γαλλία και την Αυστρία 20%, ενώ η Γερµανία έχει µόλις
19%. Δηλαδή, οι εταίροι µας, που µας επιβάλλουν ΦΠΑ 23%,
έχουν πολύ χαµηλότερο ΦΠΑ στην Ευρωζώνη.
Εξάλλου, το ειδικό καθεστώς µειωµένου φόρου προστιθέµενης αξίας για τα νησιά είναι µια πρακτική η οποία εφαρµόζεται
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να περιοριστούν
οι ανισότητες και τα προβλήµατα που υπάρχουν.
Με το τρίτο, λοιπόν, µνηµόνιο καταργήθηκε ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά, παρά τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης
ότι αυτό αποτελούσε κόκκινη γραµµή.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του
ν.4389/2016, επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015.
Τέταρτον, οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του
άρθρου 21 του ν.2859/2000, που αφορά µειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ, καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως από την 1η
Οκτωβρίου 2015 στην πρώτη οµάδα νησιών, από την 1η Ιουνίου
2016 στη δεύτερη οµάδα νησιών και από την 1η Ιανουαρίου 2017
στα υπόλοιπα νησιά.
Έτσι, για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο
από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο,
Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και
Σίφνο από την 1η Ιουνίου 2016 δεν ισχύουν οι µειωµένοι συντελεστές του άρθρου 21 του Κώδικα του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας του ν.2859/2000 και εφαρµόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ
που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα.
Εξάλλου, για τα νησιά των Νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο και Σαµοθράκη, τις Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, που προβλέπονταν
συντελεστές ΦΠΑ µειωµένοι κατά 30%, οι οποίοι καταργούνταν
από την 1η Ιουνίου 2017 κατ’ εφαρµογή της τελευταίας τρίτης
φάσης αύξησης των συντελεστών του φόρου προστιθέµενης
αξίας, στο πλαίσιο µιας µνηµονιακής δέσµευσης για την εξοµοίωση των συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά µε αυτούς που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σύµφωνα µε το πρόσφατο διάγγελµα του Πρωθυπουργού αναστέλλεται η προγραµµατισµένη αύξηση από την 1η Ιανουαρίου
2017 στα παραπάνω νησιά επειδή έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω
των λαθροµεταναστευτικών ροών. Κοινός τόπος είναι ότι συνο-
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λικά η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών δεν επέφερε κανένα θετικό αποτέλεσµα στην εθνική µας οικονοµία. Αντιθέτως,
επλήγη η ανταγωνιστικότητα των νησιών, υπονοµεύτηκε η οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική και επιδεινώθηκαν οι ήδη βεβαρηµένες νησιωτικές οικονοµίες.
Με την προτεινόµενη, λοιπόν, διάταξη και στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων του Συντάγµατος, αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως αντιστάθµισµα για τα
ιδιαίτερα προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και
οφείλονται στον νησιωτικό τους χαρακτήρα, καταργείται για το
σύνολο των νησιών η θεσπισθείσα µε τις διατάξεις, πρώτον, περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015,
δεύτερον, περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 και, τρίτον, παράγραφος
3 του άρθρου 52 του ν.4389/2016, κατάργηση των µειωµένων
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και επακόλουθα η αύξησή τους και
εξοµοίωσή τους µε αυτούς που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Επαναφέρονται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και
χωρίς αναδροµική ισχύ οι αρχικές ρυθµίσεις για µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, όπως προβλεπόταν στις παραγράφους
4, 5, 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000.
Η τροπολογία µας στο σχέδιο νόµου, λοιπόν, του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
λέει: Καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και
χωρίς αναδροµική ισχύ οι διατάξεις, όπως η περίπτωση δ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπως η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου δ’ και όπως η παράγραφος 3 του
άρθρου 52.
Όπως καταλαβαίνετε, εµείς, επειδή πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για τον Έλληνα πολίτη, καταθέσαµε τροπολογία, βάσει της
οποίας θα πρέπει να καταργηθεί η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά
και να έχουν όλα να νησιά µας τον ίδιο ΦΠΑ.
Ιδού πεδίο δόξης λαµπρό! Ψηφίστε, στηρίξτε την τροπολογία
της Χρυσής Αυγής, για να µας αποδείξετε ότι πράγµατι δεν είστε
αγκυλωµένοι ούτε σε ιδεοληψίες αλλά και ότι πράγµατι θέλετε
να προσφέρετε κάτι στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να την κάνετε
δεκτή. Επιβάλλεται. Άλλωστε εσείς είστε που µιλάτε για εκδηµοκρατισµό. Η Χρυσή Αυγή το κάνει πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα ισχύσει και σήµερα αυτό που διακοµµατικά έχει γίνει δεκτό,
ότι θα µιλούν τρεις Βουλευτές και θα παρεµβαίνει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή Υπουργός. Οπότε προχωρούµε προς τους
αγορητές εκ των Βουλευτών. Ο κ. Μηταράκης είναι ο πρώτος,
θα ακολουθήσει η κ. Βράντζα και εν συνεχεία ο κ. Βορίδης.
Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία του κ. Τσίπρα δεν
είναι φυσικά success story, δεν είναι ούτε true story, όπως έλεγε
προχθές ο κ. Τσακαλώτος. Είναι ένα failed (=αποτυχηµένο) story.
Μετά το θέατρο στη Νίσυρο είχαµε χθες το θέατρο στη Θεσσαλονίκη και σήµερα έχουµε το θέατρο της ονοµαστικής ψηφοφορίας που ζητά –ποιος;- η Πλειοψηφία.
Είναι τρανή απόδειξη µιας Κυβέρνησης που έχει χάσει τον
έλεγχο σε όλα τα µέτωπα, στην οικονοµία, στη διαπραγµάτευση,
στο µεταναστευτικό, στα εθνικά µας θέµατα, µιας Κυβέρνησης
συνυπεύθυνης για τις δηλώσεις Ζουράρι, δηλώσεις που έπρεπε
να είχαν οδηγήσει σε άµεση αποποµπή, µια δήλωση προσβολή
για τους νησιώτες µας, µιας Κυβέρνησης συνυπεύθυνης για τις
δηλώσεις Τσιρώνη, που διαχωρίζει το εθνικό µας σύµβολο σε δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µιας κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας συνυπεύθυνης για τις δηλώσεις Παρασκευόπουλου και για
το εθνικό µας σύµβολο και για τη συµβίωση µε την άκρα Δεξιά.
Είναι απόδειξη µιας Κυβέρνησης που µε τη σηµερινή τροπολογία προσπαθεί να συγκρίνει το κοινωνικό µέρισµα της κυβέρνησης Σαµαρά µε τον τυχοδιωκτισµό της Κυβέρνησης Τσίπρα,
µιας Κυβέρνησης που δεν µπορεί να κυβερνήσει, µιας Κυβέρνησης που οδηγείται σε ψεύτικες µαγκιές που διχάζουν την κοινωνία µας.
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Αυτό που κάνατε ως αντιπολίτευση, να προσπαθείτε να διχάσετε τον ελληνικό λαό, το συνεχίζετε σήµερα ως Κυβέρνηση, για
ένα θέµα που συµφωνούσαµε όλοι κι εµείς έχουµε αποδείξει την
κοινωνική µας ευαισθησία στην πράξη.
Όµως, σας θυµίζω ότι το κοινωνικό µέρισµα της κυβέρνησης
Σαµαρά, πρώτον, δόθηκε στο πλαίσιο µιας συµφωνίας και σε
συµφωνία µε το πρόγραµµα, δεύτερον, σε ένα έτος που η ελληνική οικονοµία είχε επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης,
τρίτον, σε µια στιγµή που µειώναµε για όλους τους πολίτες τα
φορολογικά βάρη, όχι λίγες µέρες µετά που ψηφίσαµε έναν προϋπολογισµό µε µέτρα δισεκατοµµυρίων, όχι λίγες µέρες µετά τη
στιγµή που ο κ. Χουλιαράκης σηκώθηκε στην Αίθουσα και µας
ενηµέρωσε για 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα µέτρα το 2019.
Από τη µια πανηγυρίζετε σήµερα γι’ αυτό που προσπαθείτε να
φέρετε, από την άλλη οδηγείτε τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση
µε τα νέα µέτρα που φέρνετε, έχοντας οδηγήσει πίσω την ελληνική οικονοµία και το 2015 και το 2016 στην ύφεση, έχοντας
χάσει 20 δισεκατοµµύρια ευρώ εθνικού πλούτου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «το ασφαλιστικό έχει κλείσει»
έλεγε ο τέως Υπουργός κ. Κατρούγκαλος. Το είπε και η νυν
Υπουργός στην τελετή παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου.
Βλέπουµε, όµως, ότι το ασφαλιστικό είναι ακόµη ανοιχτό και,
κυρίως, µε το δηµιούργηµα του κ. Κατρούγκαλου, την προσωπική διαφορά, έχετε εκθέσει στον κίνδυνο του κόφτη ένα σηµαντικότατο µέρος του εισοδήµατος των Ελλήνων συνταξιούχων.
Διαβάζοντας το σηµερινό νοµοσχέδιο στα άρθρα που αναφέρονται στο ασφαλιστικό, τρία είναι τα βασικά συµπεράσµατα:
Πρώτον, δεν είστε έτοιµοι για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Πρέπει να λειτουργήσει την 1η Ιανουαρίου. Σήµερα,
δεκαπέντε µέρες πριν, έρχεστε µε επείγον νοµοσχέδιο, όπου τα
σαράντα δύο του άρθρα αλλάζουν προβλέψεις του νόµου Κατρούγκαλου. Τα δύο τρίτα του νοµοσχεδίου σήµερα αλλάζουν,
λίγες εβδοµάδες, λίγους µήνες µετά το νοµοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου, καταδεικνύοντας πόσο σωστή ήταν η θέση της
Νέας Δηµοκρατίας τον Μάιο, που διαφωνήσαµε στο ενιαίο ταµείο και είχαµε προτείνει ενναλακτικά τη δηµιουργία τριών αυτοτελών ταµείων για τους µισθωτούς, για τους αυτοαπασχολούµενους και για τους αγρότες.
Εσείς, για να εντυπωσιάσετε, ψηφίσατε τον ΕΦΚΑ και τώρα
αποδεικνύεστε αδύναµοι να εφαρµόσετε τον δικό σας νόµο. Αλλάζετε και την κανονιστική πράξη έκδοσης του κανονισµού ασφάλισης και παροχών, το οποίο θα γίνει –λέει- µε υπουργική απόφαση αντί προεδρικού διατάγµατος, γιατί είναι –λέει- πιο εύκολο,
γιατί δεν προλαβαίνετε να βγάλετε, όπως είναι το σωστό νοµοθετικά, προεδρικό διάταγµα.
Επίσης, δεν ορίζετε καν µια προθεσµία για την έκδοσή του.
Έπρεπε να βάλετε µια προθεσµία, έστω µακρά αλλά ρεαλιστική,
για να προχωρήσει οµαλά η ενοποίηση. Γιατί οι εργαζόµενοι σας
καταγγέλλουν ότι εδώ και επτά µήνες κάνετε µόνο ασκήσεις επί
χάρτου και έχετε αποκλείσει τους εργαζόµενους, που έχουν τη
γνώση, έχουν την τεχνογνωσία, απ’ όλες τις διαβουλεύσεις.
Το δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι δεν προχωράτε τελικά σε
ουσιαστική ενοποίηση ταµείων, γιατί ο ΕΦΚΑ είναι απλώς ένα
άθροισµα των µερών του.
Αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο κύριος Υφυπουργός είπε προχθές ότι ούτε ταµπέλες ούτε
βαφές στα κτήρια δεν θα αλλάξουν. Χαρακτηριστικά αναφέρω
ότι ο κάθε εντασσόµενος φορέας θα έχει εντός του ΕΦΚΑ δικό
του τµήµα προσωπικού και δικό του τµήµα οικονοµικής διαχείρισης. Δεν φτιάχνετε, λοιπόν, µια σύγχρονη, ευέλικτη νέα υπηρεσία και δεν θα επιτευχθούν, λοιπόν, και οι οικονοµίες κλίµακος.
Το ΓΛΚ µιλάει µόνο για 61.000 ευρώ τον µήνα κέρδος απ’ αυτό
τον ενιαίο φορέα .
Το τρίτο συµπέρασµα είναι ότι, όπως σε όλα τα νοµοσχέδια
που έχει φέρει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπετε τη δηµιουργία
νέων δοµών. Προβλέπετε, παραδείγµατος χάριν, απεριόριστο
αριθµό µονάδων ειδικού σκοπού -τι συνιστά ειδικός σκοπός;χωρίς να προβλέπετε προϋπολογισµό, ούτε αρµοδιότητες ούτε
τη στελέχωσή τους. Και βέβαια, υπάρχουν, όπως πάντα, πολλά
παραδείγµατα προχειρότητας: αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες και οργανικές µονάδες που έχουν διαφορετική ονοµασία σε
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διαφορετικά σηµεία του νοµοσχεδίου.
Φέρνετε και κάποιες βελτιώσεις, όπως η πρόβλεψη για µεταβατική περίοδο από 1η Ιουλίου στον τρόπο υπολογισµού των εισφορών του ΝΑΤ και διευκρινίσεις για τον υπολογισµό του εφάπαξ των ναυτικών µας.
Βέβαια, όλοι ξέρουµε ότι αυτά είναι ηµίµετρα. Δίνουν µια µικρή
ανάσα µόνο στο ΝΑΤ και στους ναυτικούς. Δεν αποτελούν ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των οξύτατων προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του ασφαλιστικού του κλάδου της ναυτιλίας,
που είναι ο βασικότατος πυλώνας ανάπτυξης της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση τελικά αναδιανέµει φτώχεια και µιζέρια και το ασφαλιστικό του κ. Κατρούγκαλου
είναι και αντικίνητρο για την εργασία και αντικίνητρο για την αποταµίευση και αντικίνητρο για την ασφάλιση. Και µετά τη φυσική
µετανάστευση των Ελλήνων έχουµε και την ασφαλιστική µετανάστευση σε άλλες χώρες, σε άλλες αγορές.
Αναφέρθηκα πριν στη Νίσυρο. Ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιµοποίησε τα νησιά µας ως σκηνικό για να δώσει την παράστασή του και, αντί να δώσει συγκεκριµένες απτές λύσεις στα
οξύτατα προβλήµατα των νησιωτών µας, µας παρουσίασε γενικόλογα σχέδια.
Ο κ. Τσίπρας ξέχασε ότι ο ίδιος στην επιστολή του προς τους
θεσµούς τον Ιούνιο του 2015, στη σελίδα 3, είναι ο ίδιος που πρότεινε την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά,
µέτρο που έχει ήδη εφαρµόσει σε µεγάλο αριθµό νησιών και θα
εφαρµόσει οριστικά σε όλα τα νησιά, γιατί, όπως διαβεβαίωσε
προχθές από το Μαξίµου, θα καταργηθεί το ΦΠΑ σε όλα τα νησιά
µετά απ’ αυτή τη βραχύβια παράταση, που είναι αποτέλεσµα της
ενωµένης αντίδρασης όλων των νησιωτών, που σας αναγκάσαν
να υποχωρήσετε.
Όµως, αυτοί οι νησιώτες ζητούν από εσάς µια µόνιµη λύση στο
θέµα του ΦΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την έξοδο
από την κρίση, όπως την εξέφρασε ο Πρόεδρός µας Κυριάκος
Μητσοτάκης:
Πρώτον, χρειάζεται αλλαγή στο µείγµα πολιτικής, µε αποκλιµάκωση των συντελεστών φορολογίας για όλους και όχι µόνο για
τους επιχειρηµατίες, όπως ψευδώς διαστρεβλώνετε τα λεγόµενά
µας.
Δεύτερον, χρειάζεται άµεση αποκατάσταση της ρευστότητας
του τραπεζικού συστήµατος, για να στηρίξει τη µικροµεσαία επιχείρηση µε επίλυση του οξύτατου προβλήµατος των κόκκινων
δανείων.
Τέλος, χρειάζονται µεταρρυθµίσεις παντού: στο κράτος, στη
δικαιοσύνη, στη διοίκηση, για να έχουµε µια χώρα σύγχρονη και
φιλική προς τους επενδυτές, προς τους εργαζόµενους, µια χώρα
που θα παράγει πλούτο. Και αυτόν τον πλούτο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρέπει να διανείµουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Η κ. Βράντζα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγες µόλις ηµέρες µετά από
την ψήφιση του προϋπολογισµού, ενός προϋπολογισµού µε θετικό δηµοσιονοµικό και αναπτυξιακό πρόσηµο για τη χώρα µας,
συζητάµε σήµερα ένα ακόµη σηµαντικό νοµοσχέδιο, µε στόχο
την αναδιάρθρωση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό σε αυτή τη συγκυρία για τη χώρα
να εκσυγχρονιστεί και να θωρακιστεί ο µηχανισµός κατανοµής
των κοινωνικών επιδοµάτων προς τους δικαιούχους. Όταν το
45% των συνταξιούχων σήµερα λαµβάνει σύνταξη κάτω από 665
ευρώ, δηλαδή στα όρια της φτώχειας, ενώ πάνω από τέσσερα
εκατοµµύρια Έλληνες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού, οφείλουµε να νοικοκυρέψουµε
τους µηχανισµούς του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας.
Όπως εύστοχα τέθηκε από την αρµόδια Υπουργό, µε το υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο το κράτος αποκτά για πρώτη φορά τα ανα-
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γκαία εργαλεία, ώστε να κατεδαφίσει το καθεστώς της πολυνοµίας και κακονοµίας, που τις προηγούµενες δεκαετίες εξέθρεψε
και υπέθαλψε πελατειακές σχέσεις και κατασπατάλησε πολύτιµους πόρους.
Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, που επιχειρείται η διαµόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου, που θα προβλέπει
ισότιµα ίδιους κανόνες και απλές, διαφανείς διαδικασίες για
όλους τους πολίτες.
Συνεπώς το στοίχηµα για την Κυβέρνησή µας, το οποίο νοµίζω
ότι αποτυπώνεται µε σαφήνεια στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, είναι
να αντιπαλέψει χρόνιες αδυναµίες ενός συστήµατος κοινωνικής
φροντίδας, το οποίο διακρινόταν επί δεκαετίες από τον κατακερµατισµό, τις επικαλύψεις αρµοδιοτήτων πολλών και διαφόρων διευθύνσεων και φορέων, καθώς και την παντελή έλλειψη συντονισµού και αξιολόγησης.
Αυτές, ακριβώς, οι αδυναµίες είναι που έχουν συσσωρευτεί επί
δεκαετίες και έχουν διαµορφώσει µια κατάσταση πολυνοµίας, η
οποία στοιχίζει ακριβά στο κράτος και είναι ταυτόχρονα αναποτελεσµατική και επιβαρυντική για τους πολίτες, δίχως ενιαία και
συστηµατική εποπτεία. Και αυτή ακριβώς η κατάσταση είναι που
ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά.
Με το παρόν νοµοσχέδιο έχουµε τη σύσταση ενός αποτελεσµατικού εθνικού µηχανισµού για τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης
και κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για έναν µηχανισµό, ο οποίος
θα επιτρέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο σύνολο των δηµοσίων υπηρεσιών, στους δήµους, στις περιφέρειες και στα
Υπουργεία, να έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών και του
τι πρέπει να κάνουν σε επίπεδο προνοιακής πολιτικής και κοινωνικής φροντίδας.
Ωστόσο, προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και
προς όφελος των πολιτών ο µηχανισµός, είναι εξαιρετικά κρίσιµο
να λειτουργήσουν στην πράξη, τόσο τα περιφερειακά παρατηρητήρια κοινωνικής ένταξης και οι υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας των δεκατριών περιφερειών, όσο και οι δηµοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και τα κέντρα κοινότητας.
Ειδικά δε τα κέντρα κοινότητας, που θα αποτελούν τα πρώτα
σηµεία επαφής µε τους συµπολίτες µας, γιατί εκεί θα απευθύνονται οι πολίτες µε τα προβλήµατα και τα αιτήµατά τους και θα
ενηµερώνονται για τα δικαιώµατα και τις δυνατότητες να ενταχθούν σε προγράµµατα, θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, να στελεχωθούν άµεσα και φυσικά να µην κολλήσουν σε ατέρµονες και
αδιέξοδες διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
Ένας σηµαντικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι ο εξορθολογισµός της προνοιακής πολιτικής και η διοχέτευση µε απλές, µη
γραφειοκρατικές διαδικασίες των προνοιακών επιδοµάτων σε αυτούς που έχουν πραγµατική ανάγκη. Για τον λόγο αυτό θεωρώ
πολύ σηµαντική τη θέσπιση µιας συγκροτηµένης και ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής παρακολούθησης των επιδοµάτων.
Μιλάω για το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα. Με αυτό το
σύστηµα και τα µητρώα, που θα περιλαµβάνει, θα έχουµε στη
διάθεσή µας ένα σηµαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση της
ενηµέρωσης, της διαφάνειας, της αµεσότητας, της αντικειµενικότητας, του σχεδιασµού και της χρηστής διοίκησης και κατανοµής των πόρων στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας.
Οι πολίτες θα µπορούν µε αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτήµατά
τους και να έχουν άµεση ανταπόκριση, χωρίς να εξαναγκάζονται
να αναζητούν πρόθυµους µεσάζοντες, προκειµένου να τους παρέχονται, έναντι προφανώς πολιτικής ή άλλης αντιπαροχής, υπηρεσίες και ωφελήµατα, που ούτως ή άλλως δικαιούνται εκ του
νόµου.
Έτσι, θα εποπτεύεται και θα ελέγχεται αποτελεσµατικά και η
ίδια η διοίκηση, καθώς και όσοι φορείς θα εµπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες καταχώρισης και τεκµηρίωσης των αιτηµάτων.
Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σηµαντικό, η προνοιακή πολιτική να συνοδεύεται και από δράσεις κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής. Γι’ αυτό και η θεσµική καθιέρωση του Εθνικού Μηχανισµού θα συµβάλλει καθοριστικά, όχι µόνο στην ανάπτυξη και στη συστηµατική παρακολούθηση των δράσεων εκσυγχρονισµού της κοινωνικής προστασίας, αλλά και στην ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Επιτυγχάνεται, δηλαδή, ένα
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µείγµα πολιτικών, οι οποίες δεν θα δίδουν έµφαση µόνο στις παροχές επιδοµατικού χαρακτήρα, αλλά θα ενθαρρύνουν και θα
ενισχύουν και την επανένταξη στην αγορά εργασίας των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Προς τον σκοπό αυτό, θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό, πέραν
των θεσπιζόµενων επιδοµάτων, τα οποία µε το παρόν νοµοσχέδιο
επεκτείνονται πλέον σε πανελλαδική φάση µέσω του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, ότι οι δικαιούχοι θα έχουν αυτόµατη
πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, δωρεάν φάρµακα,
καθώς και πρόσβαση στα κοινωνικά παντοπωλεία µέσω του
ΕΣΠΑ.
Θεωρώ, όµως, ακόµα πιο σηµαντικό ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο, στις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της
Φτώχειας περιλαµβάνονται διατάξεις, όπως η συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τον σχεδιασµό στοχευµένων
προγραµµάτων και την προώθηση του 10% των ωφελούµενων
σε δράσεις ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας µέσα
από προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Κλείνοντας, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει αποτελεσµατικές και διαυγείς λύσεις
στα καθηµερινά προβλήµατα των ελληνικών νοικοκυριών. Και
αυτό το πράττει, έχοντας απόλυτη συναίσθηση των πραγµατικών
αναγκών, των βιοτικών συνθηκών, αλλά και της αξιοπρέπειας
όλων εκείνων των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και των συµπολιτών µας, που απαιτούν την ουσιαστική ενίσχυση, την έµπρακτη
στήριξη, αρωγή και αλληλεγγύη µας.
Ακριβώς, έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης, ο
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη χορήγηση έκτακτης στήριξης
προς τους συνταξιούχους, την οποία καλούµαστε σήµερα να επικυρώσουµε. Φαντάζοµαι και ελπίζω ότι καµµιά πτέρυγα δεν θα
έχει αντίρρηση. Οι αντιδράσεις των δανειστών και του κ. Σόιµπλε
ήταν λίγο-πολύ αναµενόµενες. Αυτό που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι οι αντιδράσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε, τόσο το υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου, όσο και την τροπολογία για τη στήριξη των συνταξιούχων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Βορίδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επανερχόµαστε, προφανώς, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά
κρίσιµο και έχει µια σηµασία να αναλογιστεί κανείς το είδος της
Κυβερνήσεως και των Υπουργών, που εκπροσωπούν αυτή την
κρίσιµη στιγµή τη χώρα: Πρωθυπουργός, ο οποίος αποκαλεί τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας «µπούλη», χαριεντιζόµενος, Υπουργός
ο οποίος λέει «δεν έχει σηµασία να χάσουµε δύο, τρία νησιά,
εµείς καλά να είµαστε, τη γλώσσα µας να κρατήσουµε, θα τα ξαναπάρουµε» και έτερος πρώην Υπουργός, ο οποίος κρίνει ότι
είναι ώριµο το περιβάλλον, για να ανοίξουµε τη συζήτηση για το
ότι τελικώς δεν υπάρχει πρόβληµα, ας αποποινικοποιηθεί το κάψιµο της σηµαίας. Αυτά είναι δηλώσεις του τελευταίου σαρανταοχταώρου σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την κρίσιµη χρονική
στιγµή.
Και τι έχουµε σήµερα σε αυτή την Αίθουσα; Ένα ακόµα επικοινωνιακό τέχνασµα του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτό νοµίζει ότι
πρέπει να κάνει αυτή την ώρα.
Έρχεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Εθνοσυνέλευση,
έρχεται στο Κοινοβούλιο και εισηγείται την παροχή ενός επιδόµατος. Λέει ψέµατα, φυσικά, ότι είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη,
αυτό κατέστη σαφές. Νοµίζει ότι ξεχνά κανείς και µπορεί να κοροϊδέψει για το τι έχει κάνει στους συνταξιούχους, ότι τους έχει
κόψει το ΕΚΑΣ. Νοµίζει ότι µπορεί να κοροϊδέψει για την επιβάρυνση που τους δηµιούργησε από τις συµµετοχές στον ΕΟΠΥΥ,
από την αύξηση του ΦΠΑ, αλλά λέει «θα δώσω το επίδοµα» και
ζητά την έγκριση του Κοινοβουλίου, για να δώσει το επίδοµα. Και
χωρίς καµµία πτέρυγα να έχει εκφράσει ουσιώδη αντίρρηση, έρχεται και λέει «θα κάνω ονοµαστική ψηφοφορία». Μάλιστα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, εδώ γεννιέται ένα ερώτηµα: Ποιο είναι αυτό που τίθεται
σήµερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο; Να δώσουµε ή να µη δώσουµε τα ποσά αυτά στους χαµηλοσυνταξιούχους; Αυτό είναι το
ερώτηµα; Τότε, εγώ θα σας πω «γιατί µόνο αυτά; Να δώσουµε
και περισσότερα», αν αυτό είναι το ερώτηµα.
Ποιος έχει αντίρρηση επ’ αυτού; Αυτή είναι η συζήτηση; Έτσι
συµβαίνει µε τα οικονοµικά µέτρα;
Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός και µας είπε: «Αυτό, µην ανησυχείτε, είναι υπεραπόδοση των εσόδων». Και είπαµε εµείς:
Μήπως πρέπει να ανησυχήσουµε; Γιατί κάθε φορά που µας λέει
ότι δεν πρέπει να ανησυχούµε, τελικώς πρέπει να ανησυχούµε.
Είναι υπεραπόδοση των εσόδων. Εκφράστηκε κατ’ αρχήν µία
πρώτη αντίρρηση, µια πρώτη επιφύλαξη. Το πλεόνασµα έχει οριστικοποιηθεί; Γιατί; Διότι, αν δεν έχει οριστικοποιηθεί το πλεόνασµα, που οριστικοποιείται τον Μάρτιο, θα βρούµε µπροστά µας
το ζήτηµα αυτό, αν δεν κουµπώσουν οι αριθµοί.
Ρωτάµε, λοιπόν, τώρα εδώ ευθέως: Ποιο είναι ξανά το θέµα
µας; Ναι ή όχι στα ποσά των συνταξιούχων; Τελεία; Απάντηση:
Αναφανδόν ναι. Είναι, όµως, έτσι; Γιατί βλέπετε ότι τώρα δεν
είναι έτσι, διότι συνεδέθη, παραδείγµατος χάριν, η χορήγηση του
ποσού αυτού από το ζήτηµα της ρύθµισης του χρέους.
Να µας πει όλο το ερώτηµα ο κύριος Πρωθυπουργός τότε; Ναι
ή όχι στα ποσά αυτά, αλλά απώλεια της ρυθµίσεως του χρέους;
Ναι ή όχι στα ποσά αυτά, αλλά αύριο το πρωί ισοδύναµα για τα
ποσά αυτά, ενδεχοµένως µε αυξήσεις της φορολογίας; Ναι ή όχι
στα ποσά αυτά, αλλά µε κίνδυνο να µην ολοκληρώνεται η αξιολόγηση; Είναι καθαρό το ναι; Ναι ή όχι, χωρίς συνέπειες ή είναι
ναι ή όχι µε συνέπειες;
Ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και µας διαβεβαίωσε ότι δεν
υπάρχουν συνέπειες. Αυτό µας είπε. Μας είπε ότι είναι µέσα στη
συµφωνία, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, ότι τα ζητήµατα
αυτά τα έχει τακτοποιήσει, ότι έχει ελέγξει το διεθνές περιβάλλον, ότι δεν πρόκειται να το βρούµε µπροστά µας, ότι είναι η υπεραπόδοση των εσόδων. Και αµέσως δηµιουργήθηκαν οι αντιδράσεις που δηµιουργήθηκαν.
Τι κάνει ο Πρωθυπουργός; Λέει ψέµατα στο Κοινοβούλιο και
αρχίζει πάλι η γνωστή εξιστόρηση ποιος είναι µε τους δανειστές
και ποιος δεν είναι µε τους δανειστές; Τη σύµβαση µε τους δανειστές ποιος την έχει κάνει; Ο Πρωθυπουργός δεν την έχει
κάνει; Τη συνεννόηση µε όλους αυτούς τους θεσµούς, την τρόικα, ποιος την κάνει; Η Κυβέρνηση δεν την κάνει; Εσείς την κάνετε, συνάδελφοι; Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ είστε εκεί; Διαπραγµατεύεστε; Μιλάτε; Ξέρετε τι γίνεται; Ξέρουµε εµείς;
Ποιος εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτήν τη συζήτηση µε τους δανειστές, που πρέπει να διαλέξουµε µε ποιους είµαστε; Είµαστε
µε την Κυβέρνηση ή µε τους δανειστές; Η Κυβέρνηση δεν µιλάει
µε αυτούς τους κακούς δανειστές; Αυτή δεν συνοµιλεί κάθε
µέρα; Αυτή δεν διαπραγµατεύεται; Αυτή δεν κλείνει συµφωνίες;
Αυτή δεν συµφώνησε το 3,5% για την επόµενη δεκαετία; Εµείς
το συµφωνήσαµε;
Άρα, για να καταλάβω: Δεν έρχεται εδώ η Κυβέρνηση να µας
πει τι είναι αυτό που ζητάει από το Κοινοβούλιο; Μέχρι χτες, ο
Πρωθυπουργός µας έλεγε ότι δεν υπάρχουν αστερίσκοι, ότι είναι
καθαρό, πως δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, δεν το βρίσκουµε
µπροστά µας.
Θα µας φέρετε σε δέκα µέρες να το «ξεψηφίσουµε»; Θα µας
φέρετε σε δεκαπέντε µέρες ισοδύναµα σε φορολογία; Θα µας
πείτε: «Τι να κάνουµε; Δώσαµε µία ένδοξη µάχη, αλλά έχουµε
µπροστά µας έναν ακόµη επώδυνο συµβιβασµό;». Διότι έχουµε
πια εµπειρία από τις µάχες που δίνετε. Έχουµε πια πείρα από
τον τρόπο, µε τον οποίο αντιµετωπίζετε τα πράγµατα. Έχει εµπειρία ο λαός µας για το πού οδηγούν όλα αυτά.
Άρα, πείτε µας εδώ ποιες συγκεκριµένα είναι οι δεσµεύσεις.
Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να βγει από το πρόγραµµα µε
τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα του κ. Τσίπρα. Και να είµαστε συνεννοηµένοι εδώ: Θέλετε να συµφωνήσουµε µέσα στο Κοινοβούλιο σε µια σειρά πραγµάτων; Συµφωνείτε ότι το πλεόνασµα πρέπει να είναι στο 2%; Συµφωνείτε. Και εµείς συµφωνούµε. Τώρα
που το έχουµε συµφωνήσει, θέλετε να πάτε να το πετύχετε; Από
εµάς εξαρτάται να σας δώσουµε το πλεόνασµα; Σας το λέµε
εµείς, 2%. Πηγαίνετε και κάντε το. Πηγαίνετε, διαπραγµατευ-
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τείτε, αλλά ελάτε πίσω µε συµφωνία. Θέλετε να συµφωνήσουµε;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Στο 4,5%;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μην το λέτε αυτό το επιχείρηµα. Μην
το λέτε. Με ποιους ρυθµούς ανάπτυξης, 4,5%; Μην το λέτε. Χίλιες φορές τα έχουµε πει. Πάλι αυτό το επιχείρηµα; Πήγατε και
συµφωνήσατε, βρε αθεόφοβοι, 3,5% για µια δεκαετία! Για µια δεκαετία! Κι έρχεται εδώ ο Υπουργός, µέσα στο Κοινοβούλιο και
λέει, «Δεν έχω κάνει καµµιά συµφωνία»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Μην επιµένετε σε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, τι να µην επιµένω; Να µη διαβάζω τα έγγραφα;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τα έγγραφα τα διαβάζετε, όπως θέλετε
εσείς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι να διαβάσω; Δεν διαβάζω την απόφαση του Eurogroup; Έχει πολλές αναγνώσεις; Λέει ότι στην
απόφαση που συµµετείχε ο Υπουργός, 3,5% είναι ο στόχος του
πλεονάσµατος µεσοπρόθεσµα!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν είναι απόφαση. Είναι σενάριο. Αυτό
λέει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι σενάριο;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Σενάριο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι σενάριο η απόφαση του Eurogroup;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Είναι σενάριο. Αυτό γράφει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, έχουµε ένα πρόβληµα σε
αυτή τη χώρα. Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις και παράγουν δεσµευτικότητες. Τα σενάρια είναι στα έργα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το πρόβληµα είναι ότι εσείς πάτε και ψηφίζετε και δεσµεύετε
τη χώρα και νοµίζετε ότι είναι σενάρια, τα οποία, εν συνεχεία, ερχόµαστε εδώ και τα ζούµε ως αλγεινή πραγµατικότητα! Δυστυχώς, δεν είναι καθόλου σενάρια! Είναι η δραµατική πραγµατικότητα, την οποία ζούµε!
Εδώ, λοιπόν, στο συγκεκριµένο, ο Πρωθυπουργός, για µια ακόµη φορά, ψευδόµενος ενώπιον του Κοινοβουλίου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν µας είπε ότι αυτά είναι εξασφαλισµένα;
Δεν µας είπε ότι είναι από την απόδοση; Δεν µας είπε ότι δεν δηµιουργείται πρόβληµα; Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρεις, το πρόβληµα δηµιουργήθηκε. Αναιρεί και όλες τις δικές σας εξαγγελίες
για τη µεγάλη επιτυχία του χρέους, γιατί αυτή τη στιγµή αυτή η
µεγάλη επιτυχία έχει παγώσει!
Εµείς, στα επικοινωνιακά παιχνίδια του κ. Τσίπρα δεν συµµετέχουµε. Είναι δικές σας οι ευθύνες, είναι δικά σας τα προβλήµατα, είναι δική σας η διακυβέρνηση της χώρας. Δεν θα µεταθέσετε τις αποτυχίες σας και τις ανικανότητές σας στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μερόπη Τζούφη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Επειδή το θέµα αυτό τέθηκε κι εχθές και
απαντήθηκε, σχετικά µε τη δέσµευση της Κυβέρνησης…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πώς παίρνει τον λόγο; Έχει οµιλία;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι, παίρνω τον λόγο. Είµαι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος. Δεν µπορώ να το κάνω; Να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει οµιλία, ναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα απαντήσει και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και θα ανοίξουµε κουβέντα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι η οµιλία αυτή, δηλαδή;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν είναι η οµιλία. Είναι απάντηση. Το δικαιούµαι, αγαπητέ συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
ξέρετε πολύ καλά ότι µπορούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
για πολύ λίγο να παίρνουν τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Επί του συγκεκριµένου θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, µόνο γι’ αυτό
το σηµείο, για ένα-δύο λεπτά. Αυτό είναι. Και µπορεί να το κάνει
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οποιοσδήποτε τώρα.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Επειδή αυτό απαντήθηκε κι εχθές, θα το
απαντήσω ξανά.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, ποτέ δεν αποδέχθηκε πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 3,5% για δέκα χρόνια µετά τη λήξη του προγράµµατος. Η Νέα Δηµοκρατία, για µια ακόµη φορά, διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα.
Το κείµενο που κατατέθηκε και υποστηρίζει ότι η χώρα έχει δεσµευτεί, είναι έκθεση συµµόρφωσης της Κοµισιόν που λέει πράγµατι αυτό, ενώ υπάρχουν και άλλες εκθέσεις συµµόρφωσης του
ΔΝΤ, που αναφέρουν πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 1,5%.
Τα κείµενα αυτά δεν είναι δεσµευτικά για την Ελληνική Κυβέρνηση και δεν υπογράφονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, η
οποία δεν αποδέχεται αυτές τις υποθέσεις για τα πλεονάσµατα,
διεκδικώντας µια βιώσιµη λύση για το χρέος.
Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που µου δώσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Επειδή, πράγµατι, εχθές ακούστηκε η άποψη αυτή κι επειδή, πράγµατι, ακούστηκε και η κυρία
Υπουργός που, εκφράζοντας αυθεντικά την Κυβέρνηση, µας είπε
ότι αυτό το κείµενο που έφερε ο κ. Βρούτσης στη Βουλή δεν
είναι δεσµευτικό κείµενο, γιατί δεν το υπέγραψε η Κυβέρνηση,
εµείς είχαµε τουλάχιστον την απαίτηση από την Κυβέρνηση, εάν
θέλει να την πιστέψουµε, σήµερα το πρωί να έχουµε το κείµενο,
το οποίο τελικώς υπεγράφη από την Κυβέρνηση. Μέχρι σήµερα,
όµως, τέτοιο κείµενο δεν έχουµε.
Άρα, γι’ αυτά που είπε ο κ. Βορίδης, ότι η Κυβέρνηση πηγαίνει
µεν και υπογράφει και µε την υπογραφή της δεσµεύει τη χώρα
και στο εσωτερικό έρχεται και µας λέει ότι αυτό που υπέγραψα
έγινε στα πλαίσια ενός σεναρίου -ενός έργου, όπως είπε ο κ. Βορίδης, και βεβαίως έχει αλήθεια- δηλαδή αυτό που ζούµε στην
Ελλάδα είναι φαντασία και αυτό που µας κάνει η Κυβέρνηση να
υποµένουµε στο εξωτερικό είναι σκληρή πραγµατικότητα, θα
πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να αποφασίσει για το εξής: Ή θα
συµφιλιωθεί κάποτε µε την πραγµατικότητα ή θα εξακολουθεί
αυτόν τον µονήρη φαντασιακό δρόµο, που έχει χαράξει.
Εµείς, προς το παρόν, θέλουµε εξηγήσεις από την Κυβέρνηση.
Και θέλουµε εξηγήσεις για τα εξής ζητήµατα:
Πρώτον, όταν ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι είναι δικαίωµα της
Ελλάδας και της Κυβέρνησής της να διαθέτει το πλεόνασµα,
κατά τον τρόπο που αποφασίσει, ήταν εν γνώσει του γεγονότος
ότι η Κυβέρνησή του και ο ίδιος προσωπικά, είχαν υπογράψει δεσµευτικό κείµενο για την Ελλάδα ότι δεν µπορούν να προβαίνουν
στη διάθεση του πλεονάσµατος, χωρίς προηγούµενη έγκριση
των δανειστών;
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, γιατί για να έχουµε
-και είναι αυτονόητο αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το επαναλάβω- εθνική αξιοπρέπεια, θα πρέπει να έχουµε συναλλακτική
συνέπεια.
Εκ του λόγου, λοιπόν, ότι καταρρέει η αξιοπιστία µας στις συµφωνίες, που έχουµε κάνει, σήµερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και
ζητάει να χρησιµοποιήσει το κύρος της Βουλής, µε την ονοµαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να εξοπλίσει την
απρονοησία και την απερισκεψία του, µε το κύρος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, την οποία και εκφράζει η Βουλή των Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, όµως!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό, λοιπόν, δεν θα το έχει
από εµάς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη συνεχίσουµε,
όµως, έτσι!
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα µόνο
και κλείνουµε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος έβαλε και
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άλλα θέµατα. Εκτός από το πρώτο, στο οποίο βεβαίως µπορούσε
να πει αυτά ως απάντηση, προσέθεσε και το δεύτερο θέµα.
Ως προς το δεύτερο, λοιπόν, κοµµάτι στο οποίο αναφέρθηκε
ο κ. Τζαβάρας, που έχει να κάνει µε το θέµα της ηµέρας, θα
ήθελα απλώς να πω: Όταν η ίδια η Κοµισιόν δεν καταγγέλλει την
Αθήνα, αλλά κρατάει αποστάσεις από την τακτική των σκληρών
του Βερολίνου και όταν ο αρµόδιος Επίτροπος, κύριε Τζαβάρα,
βγαίνει ανοικτά και λέει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν παραβίασε κανέναν κανόνα, θα ρωτούσα το εξής: Ποιο είναι το επιχείρηµα το δικό σας στο να αµφισβητείτε το δίκαιο και αναφαίρετο
δικαίωµα της εκλεγµένης Κυβέρνησης, αλλά και όλων των κυβερνήσεων, δηλαδή το δικαίωµα της Ελληνικής Βουλής, παρ’ότι
βρίσκεται εν επιτροπεία, να µπορεί να νοµοθετεί, όταν τηρεί τις
υποχρεώσεις της;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα δώσουµε τώρα
τον λόγο στον κ. Μεγαλοµύστακα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε έτσι, κύριε Τζαβάρα! Έγινε ο διάλογος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όταν τίθενται καινούργια ζητήµατα, θα απαντήσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για να µην υπάρχει δικοµµατισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει δίκιο ο κ. Κατσώτης.
Ορίστε, κύριε Μεγαλοµύστακα, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που ανεβαίνω στο Βήµα, δυστυχώς επαναλαµβάνοµαι. Δυστυχώς, όµως, κάνετε τα ίδια
λάθη. Σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο από τον τίτλο του µόνο θετικό
πρόσηµο θα µπορούσε να είχε, καθώς επιλύει προβλήµατα και
θέµατα, που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν επιλυθεί -στην
ουσία αποτελεί µια ευρωπαϊκή οδηγία και µια ανάγκη της κοινωνίας µας- έρχεστε και φέρνετε στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου
νοµοθετικές, στην ουσία, τροποποιήσεις του νοµοσχεδίου, που
φέρατε πριν τρεις µήνες, µια εβδοµάδα πριν εφαρµοστεί. Και δεν
το κάνετε εσείς, αλλά η κακή πολιτική. Όλα αυτά είναι απόρροια
της κακής πολιτικής, της έλλειψης σχεδίου και της προχειρότητας, µε την οποία νοµοθετείτε και ασκείτε τα κυβερνητικά σας
καθήκοντα.
Πραγµατικά, αυτό πλέον είναι επικίνδυνο για τη χώρα και θα
σας πω στη συνέχεια γιατί. Πολύ φοβάµαι -αν και ακούσαµε να
δεσµεύεται η Υπουργός, θα είµαστε εδώ να το ελέγξουµε- ότι θα
γίνει επιπλέον ενίσχυση του κράτους ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω αυτά που
είπατε, να ισχύουν. Ξέρετε, όµως, και εσείς, ξέρουµε και εµείς
ποιοι «τρέχουν» τις νέες δοµές και τους νέους φορείς, που έχετε
ιδρύσει. Και βλέπουµε και ποιο είναι το έργο τους ως τώρα, που
δεν είναι ικανοποιητικό, σε καµµία περίπτωση.
Δυστυχώς, είµαστε σε αυτή την κατάσταση. Η φτώχεια στην
Ελλάδα θεωρείται δεδοµένο και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι
θλίβει όλους µας. Η φτώχεια δεν θα λυθεί. Ρυθµίζεται έτσι. Δεν
τη διώχνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι γενναίες πολιτικές
αποφάσεις, που πρέπει να παρθούν, για να λύσουµε αυτό το
πρόβληµα.
Θυµάµαι, όταν ήµουν νεότερος, τέτοια εποχή Χριστουγέννων,
που περίµενα τους παππούδες µου, που έρχονταν από τη Γερµανία. Δυστυχώς, πλέον, έχουν φθάσει οι γονείς να περιµένουν
τα παιδιά τους, που έχουν ξενιτευτεί, γιατί εδώ θα ήταν φτωχοί.
Δυστυχώς!
Και µιας και µιλάµε για φτώχεια, πρέπει να επαναπροσδιορίσετε λίγο την πολιτική σας και να διορθώσετε τα φαινόµενα πολιτικής ένδειας, που εκφράζονται από κάποια στελέχη σας και,
µάλιστα, κατ’ εσάς σοβαρά στελέχη, που είχαν σοβαρές υπουργικές θέσεις. Δεν νοείται να λέει πρώην Υπουργός: «Ας νοµιµοποιηθεί το κάψιµο της σηµαίας». Δεν νοείται να λέει Υπουργός:
«Η «ιδιωτική» σηµαία δεν αποτελεί εθνικό σύµβολο».
Το αποκορύφωµα ήταν αυτά που είπε ο κ. Ζουράρις εχθές, ο
οποίος επέµενε, µάλιστα. «Δεν πειράζει να χαθούν και κάποια
νησιά µας. Θα τα ξαναπάρουµε πίσω». Ακούστε τι είπε Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας! Μετά τις δηλώσεις του κ. Φίλη ότι η
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Γενοκτονία των Ποντίων δεν ήταν γενοκτονία, έρχεται ένας άλλος Υπουργός να µας πει, Ας τα πάρουν τα νησιά µας, τώρα που
ο Ερντογάν ωρύεται!
Δεν ζείτε σ’ αυτόν τον κόσµο! Πού ακριβώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι; Σε ποια πραγµατικότητα; Σε ποια διάσταση; Προκαλείτε
τον κόσµο! Βάζει πλάτη, θυσιάζεται εξαιτίας κακών πολιτικών και
αυτά έχουµε να πούµε; Έτσι εσείς θα δώσετε ελπίδα; Συγγνώµη
για τον τόνο της φωνής µου, αλλά αυτό είναι εξοργιστικό. Ίχνος
πατριωτισµού δεν υπάρχει;
Μάλιστα, ο κ. Ζουράρις επέµενε. Τον άκουσα σε ραδιοφωνική
εκποµπή. Τον ρώτησε ο δηµοσιογράφος, κλείνοντας, αν παίρνει
πίσω αυτό που είπε και είπε: «Όχι. Σας παρακαλώ, µη σαχλαµαρίζετε». Το θεωρεί σαχλαµάρα, όταν κάποιος του ζητά να ανακαλέσει αυτό που είπε!
Και συνεχίζετε την επικίνδυνη πολιτική σας, µε την ονοµαστική
ψηφοφορία που ζητάτε σήµερα. Τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε;
Θα βγει κάποιος να µας πει; Τι θέλετε να πετύχετε, αν ψηφίσουµε
υπέρ της τροπολογίας, µε την οποία πολύ σωστά δίνετε κάποια
χρήµατα, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη; Αν και θα έπρεπε
να έχετε πραγµατικά εισοδηµατικά κριτήρια, διότι ενδεχοµένως,
ένας συνταξιούχος που παίρνει 500 ευρώ, να έχει εισοδήµατα
από ενοίκια άλλα έξι χιλιάρικα! Και αυτός τα έχει ανάγκη;
Γιατί, λοιπόν, δεν θεσπίζετε εισοδηµατικά κριτήρια; Μπορείτε
να το εξηγήσετε σε κάποιον; Τι ακριβώς θα κερδίσετε; Θέλω κάποιος να µας απαντήσει συγκεκριµένα γιατί θέλετε και τη δική
µας ψήφο σε ένα νοµοσχέδιο, όπου όλοι είπαν εξ αρχής ότι θα
το υπερψηφίσουν και η πλειοψηφία των κοµµάτων απάντησε πως
τάσσεται υπέρ του νοµοσχεδίου και υπέρ της τροπολογίας.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει µέσα στη Βουλή ότι δεν πρόκειται
να προκύψει κανένα πρόβληµα. Προκύπτει το πρόβληµα και
τώρα θέλετε να σας καλύψουµε, όπως είπε και ο κ. Βορίδης. Δεν
είµαστε εδώ για να καλύπτουµε τα λάθη. Είµαστε εδώ, για να σας
δείχνουµε τον σωστό δρόµο. Καιρό τώρα εσείς µας λοιδορείτε,
αλλά εµείς σας προτείνουµε µία κυβέρνηση «ευρυτέρου πέλµατος», µία κυβέρνηση συνεργασίας, έστω µία συνεννόηση. Εσείς
τι κάνατε; Ήρθατε, βγάλατε την εξαγγελία σας, τάξατε µε µόνο
γνώµονα το πολιτικό κέρδος, το κοµµατικό κέρδος. Και τώρα που
τα κάνατε µαντάρα, τι ζητάτε να έρθουµε και να κάνουµε εµείς;
Εξηγείστε µας! Να το διορθώσουµε; Πιστεύετε ότι αυτό διορθώνεται;
Κανένας σώφρων Βουλευτής, κανένας πολιτικός δεν µπορεί
να αρνηθεί να δοθούν χρήµατα σε ευπαθείς οµάδες. Κανείς,
όµως, δεν µπορεί να στηρίξει την πολιτική σας. Γιατί δεν ερχόσασταν να καθίσουµε στο τραπέζι; Σας έχουµε στείλει ακόµα και
επιστολές, σας έχουµε κάνει άπειρες προσκλήσεις στο να συνεργαστούµε για το κοινό καλό και εσείς απλώς µας αγνοούσατε.
Πραγµατικά, περιµένω από κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να
πει τι ακριβώς θα κερδίσει. Εµείς σας στηρίζουµε. Θα φέρετε την
αξιολόγηση; Ποιον κοροϊδεύετε; Εσάς; Εµάς; Του δανειστές;
Ποιον; Άλλα λέει το Βερολίνο, άλλα οι Βρυξέλλες, άλλα το ΔΝΤ,
άλλα ο Πρωθυπουργός, άλλα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ.
Μόνο σοβαρότητα δεν προσδίδει αυτή η στάση. Κι αυτό ζητάµε από την αρχή, ως Ένωση Κεντρώων. Ζητάµε µια κυβέρνηση
δυνατή, µε όλες τις φωνές µέσα, που θα προσδίδει σοβαρότητα,
γιατί, αν δεν είσαι σοβαρός, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα
και σε καµµία διαπραγµάτευση. Το έχετε νιώσει στο πετσί σας.
Η αποτυχία, σε λίγο, θα γραφτεί στο DNA σας. Τι περιµένετε; Να
καταστραφεί η χώρα; Πώς θα ελπίζει σε ένα καλύτερο µέλλον ο
ελληνικός λαός; Εξηγήστε µου, κάποιος απ’ όλους σας.
Εµείς, ως Ένωση Κεντρώων, είµαστε εδώ, έτοιµοι να συνεργαστούµε ουσιαστικά, όχι µε εσάς, µε όλα τα φιλοευρωπαϊκά
κόµµατα. Αρκεί να έχετε τη διάθεση να παραµερίσετε το πολιτικό
κόστος και να βάλουµε, επιτέλους, ως στόχο την ανάκαµψη της
χώρας, την ανάπτυξη της οικονοµίας, την έλευση επιχειρήσεων,
την καταπολέµηση της ανεργίας, την πάταξη της γραφειοκρατίας, να φύγει η διαφθορά από τη χώρα. Μέχρι και σήµερα συναντάµε τέτοια φαινόµενα. Φτάνει! Έχει αγανακτήσει ο ελληνικός
λαός κι εµείς τα κάνουµε απλώς χειρότερα εδώ µέσα. Και λέω
«εµείς», γιατί δυστυχώς, δίπλα στις κακές πολιτικές τις δικές σας,
καίγονται και τα χλωρά. Πρέπει όλοι µαζί να το αλλάξουµε αυτό.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, για να εξηγήσω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είπα στην
κ. Χριστοφιλοπούλου ότι θα κάνω µία νοµοτεχνική βελτίωση -την
έχω καταθέσει ήδη- για το άρθρο 7 και το άρθρο 8.
Στη φράση «µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες και εµ-
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πειρογνώµονες» διαγράφεται η λέξη «και». Άρα, γίνεται «µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες-εµπειρογνώµονες» και ξεκαθαρίζει αυτό. Επίσης, µετά τη λέξη «εµπειρογνώµονες» προστίθεται η φράση «…έως οκτώ άτοµα στη µία Διεύθυνση, έως επτά
στην επόµενη Διεύθυνση», δηλαδή, µπαίνει το δεκαπέντε που
σας έχω υποσχεθεί και για τις δύο Διευθύνσεις. Και, βεβαίως,
ήδη µέσα στον νόµο υπάρχει η διάταξη του ΕΣΠΑ. Αναφέρεται ο
νόµος του 2014, που είναι οι διατάξεις του ΕΣΠΑ.
Αυτό και προς την κ. Χριστοφιλοπούλου και προς την Ένωση
Κεντρώων, για αν µην υπάρχουν καχυποψίες.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου 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 (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης,
για να εξηγήσει µία υπουργική τροπολογία, την οποία έχει καταθέσει και την οποία έχετε στα χέρια σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε αριθµό 818/68, την οποία
υπογράφουν οι Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουργοί από τα
Υπουργεία Υγείας, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Οικονοµικών και
η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πρόκειται για µία
σειρά από διατάξεις µε επείγοντα χαρακτήρα, οι οποίες πρέπει
να νοµοθετηθούν, πριν την εκπνοή του έτους, διότι αφορούν
προθεσµίες και µια σειρά από άλλα επείγοντα ζητήµατα και είναι
οι εξής:
Το άρθρο 1 και το άρθρο 2 ουσιαστικά παρατείνουν το καθεστώς, που υπάρχει σήµερα για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Υγείας, όπως και των Υγειονοµικών Περιφερειών µέχρι 1 Ιανουαρίου του 2018, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκπόνησης των οργανισµών τους, λόγω της γνωστής καθυστέρησης, που προξενεί η διαδικασία των προεδρικών διαταγµάτων.
Το άρθρο 3, όπως και το άρθρο 4, ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων, καθώς µέχρι τον Φλεβάρη
του 2017 πρέπει να έχει ψηφιστεί, µε βάση την υποχρέωση που
έχουµε αναλάβει, ο νέος νόµος για τις προµήθειες που αφορούν
την υγεία. Μέχρι την ολοκλήρωση της ψήφισης του νοµοσχεδίου
και την εκπόνηση της όλης διαδικασίας, που απαιτείται για τον
νέο τρόπο, δίνουµε τη δυνατότητα παράτασης των υπαρχουσών
συµβάσεων στα νοσοκοµεία και στις ΔΥΠΕ και επεκτείνουµε τον
ρόλο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, προκειµένου να µπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστηµα.
Με το άρθρο 5, επειδή υπάρχουν περίπου δεκαπέντε διοικητές
και αναπληρωτές διοικητές νοσοκοµείων, των οποίων η θητεία
έληξε ή λήγει πρόσφατα, έχουµε προκηρύξει τις θέσεις για κάλυψη. Είναι διοικητές, που είχαν παραµείνει πέρυσι µε τη διαδικασία της επιλογής, που υπήρξε και είναι από παλιά, αλλά έληξε
ή λήγει η θητεία τους. Ουσιαστικά, δίνουµε τη δυνατότητα, µέχρι
τη νέα επιλογή διοικητή και αναπληρωτή διοικητή να παραµείνουν στις θέσεις τους, προκειµένου να µην υπάρξει διοικητικό
κενό και πρόβληµα δυσλειτουργίας στα νοσοκοµεία.
Με το άρθρο 6 ουσιαστικά παρατείνουµε τη λειτουργία –αυτό
πάλι πηγαίνει µε τις προµήθειες- του παρατηρητηρίου τιµών στο
Υπουργείο Υγείας, που συγκροτήσαµε µε τον νόµο του παράλληλου προγράµµατος και το οποίο διορθώνει τις ατέλειες του
παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ. Είχαµε δεχθεί εκείνη τη µεγάλη,
συντονισµένη επίθεση από κάποιες εταιρείες προµηθειών, που
έδιναν πάρα πολύ χαµηλές τιµές και µπλόκαραν το σύστηµα της
λειτουργίας του εφοδιασµού των νοσοκοµείων.
Το άρθρο 8 αφορά τη δυνατότητα να υπάρχουν και µη αµειβόµενα µέλη κατ’ επιλογήν τους, τα οποία στελεχώνουν το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕΜΥ, που έχει και την ευθύνη του Νοσοκοµείου της Σαντορίνης. Και επίσης για το Νοσοκοµείο Σαντορίνης είναι και το άρθρο 9, όπου από λάθος στον νόµο για τη συγκρότησή του είχε παρεισφρήσει το ότι χρειάζεται βεβαίωση
καλής λειτουργίας. Το Νοσοκοµείο Σαντορίνης είναι δηµόσιο νοσοκοµείο. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας δίνεται µε τον ιδρυτικό
του νόµο -όπως και για όλα τα νοσοκοµεία- και πρακτικά απαλείφονται από το νόµο αυτές οι παράγραφοι.
Με το άρθρο 10α’ και β’ ουσιαστικά επαναλαµβάνεται η διάταξη που ίσχυε από το προηγούµενο ΕΣΠΑ -και θα ισχύει τώρα
και στο ΣΕΣ- ότι για προγράµµατα, προµήθειες, υπηρεσίες, έργα
τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταµεία, ουσιαστικά η έγκριση σκοπιµότητας δίνεται από το Υπουργείο
Υγείας και δεν ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται, σε
σχέση µε τις άλλες προµήθειες και τα άλλα έργα που εγκρίνονται
από ίδιους πόρους. Και εκεί ο έλεγχος είναι εξονυχιστικός και
δεν χρειάζεται να γίνεται δύο φορές το ίδιο πράγµα.
Το άρθρο 11 διορθώνει µια αδικία που αφορούσε κάποιους µόνιµους εργαζόµενους σε δηµόσιο νοσοκοµείο, οι οποίοι µπορεί
να ήταν διοικητικοί, να ήταν φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ.
και οι οποίο απέκτησαν το πτυχίο της ιατρικής, έκαναν ειδικότητα
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και πρέπει τώρα να µεταταχθούν σε θέσεις οργανικές, που είναι
κενές και αφορούν την ειδικότητα την οποία έχουν τελειώσει. Με
τον νόµο της κινητικότητας, που ψηφίστηκε πρόσφατα, πρακτικά
εξαιρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τη δυνατότητα του να γίνει
αυτό το πράγµα. Και ουσιαστικά διορθώνουµε αυτή την αδικία.
Αυτοί δηλαδή µπορούν να µεταταχθούν και µετά υπάγονται στο
καθεστώς, που αφορά τους γιατρούς και τους υπόλοιπους υγειονοµικούς.
Με το άρθρο 12 λύνουµε και καλύπτουµε µια µεγάλη πληγή
που έχουµε παραλάβει από το παρελθόν. Δηλαδή, περίπου είκοσι δύο ή είκοσι τρία νοσοκοµεία και υγειονοµικές περιφέρειες
σε όλη την Ελλάδα οφείλουν χρήµατα από δεδουλευµένες υπερωρίες, νυχτερινά, εξαιρέσιµα των λοιπών εργαζοµένων των νοσοκοµείων, όπως και το Νοσοκοµείο Κιλκίς για εφηµερίες. Και
αυτό γιατί συνέβαινε; Γιατί τότε –µιλάω για τα έτη 2012, 2013,
2014 και 2015, που αφορά ένα νοσοκοµείο- υπήρχε µειωµένη
χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για τις εφηµερίες, τα νυχτερινά και τα εξαιρέσιµα. Οπότε, τι έκαναν πολλά νοσοκοµεία το 2012 και το 2013; Άφηναν απλήρωτο τον τελευταίο
ένα ή ενάµιση µήνα.
Ουσιαστικά, τώρα µε την πολύ µεγάλη αύξηση, που έχει υπάρξει φέτος µέσω της χρηµατοδότησης και του ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκοµεία έχουν ταµειακά διαθέσιµα, έχουν ίδιους πόρους και µε τη
διάταξη αυτή, τους δίνουµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν
αυτά τα ταµειακά διαθέσιµα, που προέρχονται από ίδιους πόρους και όχι από τον κρατικό προϋπολογισµό, για να πληρώσουν
όλη αυτή την απλήρωτη εργασία η οποία συµποσούται σε ένα
ποσό της τάξεως περίπου των 6,7 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αφορά και το Νοσοκοµείο Κιλκίς, όπου από λάθος πέρυσι, ο
προηγούµενος διοικητής που υπήρχε τότε, όχι µόνο δεν πλήρωσε τις εφηµερίες -γιατί είναι η µόνη περίπτωση που αφορά κυρίως εφηµερίες- αλλά χρειαζόταν 200.000 για να τα πληρώσει.
Είχε τις 100.000 µε βάση τον πρώτο προγραµµατισµό, γύρισε και
τις 100.000 πίσω και δεν µπορούσε να χρησιµοποιήσει τη χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ.
Τώρα υπάρχει η δυνατότητα και ουσιαστικά, µε αυτή τη ρύθµιση κλείνουµε όλες τις «δανεικαριές» που κληρονοµήσαµε από
την προηγούµενη κυβέρνηση, σε σχέση µε την απλήρωτη εργασία είτε την εφηµεριακή απασχόληση των νοσοκοµειακών γιατρών είτε την απλήρωτη εργασία από νυχτερινά, υπερωρίες και
εξαιρέσιµα του υπόλοιπου υγειονοµικού προσωπικού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η τροπολογία, που
µόλις µας ανέπτυξε ο κύριος Υπουργός, δεν έχει καν ανέβει στο
site της Βουλής. Μίλησε για τέσσερα, πέντε, δέκα άρθρα, υποπαραγράφους προφανώς.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν δυνατόν αυτή η τροπολογία να έρθει
σε γνώση µας, έστω στην επιτροπή, για να µπορέσουµε να συζητήσουµε; Πώς περιµένετε από τα κόµµατα να τοποθετηθούν;
Αφήνω τις τσάµπα µαγκιές του κ. Πολάκη. Τον έχουµε συνηθίσει.
Το αντιπαρέρχοµαι. Δεν έχει κανένα νόηµα αυτή τη στιγµή. Το
νόηµα είναι η ουσία.
Κύριε Πρόεδρε, για να τοποθετηθούµε τα κόµµατα, αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί σε αυτήν εδώ τη Βουλή, έστω σε ένα
επείγον νοµοσχέδιο, έπρεπε να έχει έρθει τουλάχιστον ο ίδιος ο
κύριος Υπουργός στην επιτροπή να µας εξηγήσει επί του σχεδίου, αν δεν προλάβαινε, τη νοµοτεχνική επεξεργασία. Αν ήθελε.
Όχι τελευταία στιγµή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα, από µια
βεβαίως πολύ «σοβαρή» και επικίνδυνη Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κατ’ αρχάς, µε ενηµέρωσαν ότι ανέβηκε στο site.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε να προσθέσετε κάτι; Για πολύ λίγο, όµως, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
έχουµε καµµία διάθεση να κρύψουµε τίποτα και ειδικά όταν η
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τροπολογία είναι πάρα πολύ καλή και αφορά αναγκαία άρθρα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν ήρθε στην επιτροπή;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας
άκουσα, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Το κάνατε το σόου. Φτάνει
τώρα. Θα απαντήσω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το σόου είναι δικό σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δικό
σας είναι πάντα. «Εξ’ ανέκαθεν»!
Ο λόγος που ήρθε η τροπολογία επειγόντως, είναι γιατί όλες
αυτές οι διατάξεις είχαν ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο της ψυχικής υγείας, το οποίο, υπήρχε η βεβαιότητα, µέχρι πολύ πρόσφατα, ότι θα ψηφιζόταν πριν κλείσει η Βουλή για τις διακοπές
των Χριστουγέννων.
Επειδή, όµως, λόγω φόρτου του κοινοβουλευτικού έργου, που
υπάρχει, θα κατατεθεί µεν, αλλά δεν θα ψηφιστεί και αυτές οι
διατάξεις είναι επείγουσες, γιατί πρέπει να γίνουν πριν τις 31 Δεκεµβρίου, γι’ αυτόν τον λόγο βγάλαµε αυτά τα άρθρα από το
σώµα του νοµοσχεδίου, φτιάξαµε την τροπολογία και τη φέραµε,
προκειµένου να µπορέσει να ψηφιστεί και να υλοποιηθούν στα
πλαίσια των επειγόντων προθεσµιών που υπάρχουν.
Τα υπόλοιπα, η τζάµπα µαγκιά και τα σόου, τα αφήνω, για να
χαρακτηρίσει ο κόσµος την κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
κ. Στεργίου, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη νοµοθέτηση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης από την Κυβέρνηση γίνεται άλλη
µια προσπάθεια εξαπάτησης και παραπλάνησης των εργαζοµένων και γενικότερα του λαού µας, που πάρα πολύ καλά ξέρει να
κάνει και το έχει κάνει επανειληµµένα τα τελευταία δύο χρόνια.
Γιατί το λέµε αυτό; Με το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο είναι
προαπαιτούµενο του τρίτου µνηµονίου, που όλοι µαζί ψηφίσατε
-αυτά να µην τα ξεχνάµε- και τους µηχανισµούς, που δηµιουργείτε, έχετε στόχο να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο περιορισµός, αλλά
και η µείωση των όποιων παροχών σε χρήµα, είδη και υπηρεσίες
στα λαϊκά στρώµατα, που εντάσσονται ή κινδυνεύουν να ενταχθούν, µε τα δικά σας πάντα κριτήρια, στη φτώχεια, αλλά και στην
ακραία φτώχεια.
Τη δαπάνη για το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης σκοπεύετε να την καλύψετε από την ανακύκλωση των προνοιακών
επιδοµάτων, τα οποία όµως περικόπτονται, αλλά και από πόρους
από τον κρατικό προϋπολογισµό, οι οποίοι προέρχονται από τα
πλεονάσµατα του ελληνικού λαού µας.
Το τρίτο µνηµόνιο, που το έχετε ψηφίσει όλοι -το λέω και πάλιοδηγεί σε δραστική µείωση ή και κατάργηση οικογενειακών, προνοιακών και επιδοµάτων ΑΜΕΑ. Συγκεκριµένα, προβλέπεται περικοπή κατά ένα δισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως της κρατικής
ενίσχυσης προς την κοινωνική πρόνοια. Αυτό είναι δεδοµένο.
Σύµφωνα, δε, µε το κουαρτέτο, η Κυβέρνηση εντός του έτους
θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση του συνόλου
των προνοιακών επιδοµάτων, ώστε να κοπεί το 0,5% του ΑΕΠ.
Αυτό θα κάνει ο περιβόητος µηχανισµός, που νοµοθετείτε. Θα
κάνει έναν επανορθολογισµό όλων των προνοιακών επιδοµάτων.
Η Παγκόσµια Τράπεζα, εξάλλου, η οποία έχει κεντρικό ρόλο
στην αναδιάρθρωση του προνοιακού συστήµατος στη χώρα µας,
έχει παραδώσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας λίστα µε
τα υπό αναδιάρθρωση επιδόµατα. Στο στόχαστρο, λοιπόν, µπαίνουν πάνω από εκατό υποτυπώδεις παροχές, αλλά παροχές, που
δίνονται σε χρήµα ή σε είδος σε ασφαλισµένους ή ανέργους,
όπως παραδείγµατος χάριν το επίδοµα θέρµανσης, το οποίο η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει µειώσει κατά 50%.
Επίσης, το ίδιο ισχύει για την επιδότηση των κατασκηνώσεων
για ανέργους και άλλες παροχές-επιδόµατα, για τα οποία όµως
έχουν καταβληθεί εισφορές από τους εργαζόµενους στα ασφαλιστικά ταµεία.
Η Κυβέρνηση, σε εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου και µε το
παρόν νοµοσχέδιο, ετοιµάζει αλλαγές στον χώρο της πρόνοιας,
µεταξύ των οποίων και η επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας και η αντικατάσταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος µε το ΚΕΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη λογική αυτή, εξάλλου, κινείται και η έκθεση του ΟΟΣΑ, η
οποία λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολικός αριθµός δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων και αναφέρει ότι η καταβολή
επιδοµάτων και αναπηρικών συντάξεων θα πρέπει να εξαρτάται
από το κατώτατο όριο φτώχειας, από την ικανότητα προς εργασία και τα περιουσιακά στοιχεία, µε στόχο, από το 1% της δαπάνης του ΑΕΠ, να πάει στο 0,3% ή στο 0,4%. Δηλαδή, λέει ο ΟΟΣΑ
–και εφαρµόζετε πιστά εσείς, γιατί είστε πάρα πολύ καλοί µαθητές και το αναγνωρίζουµε- ότι κάποιος από τα ΑΜΕΑ, που είναι
ικανός για οποιαδήποτε εργασία, δεν µπορεί να λαµβάνει αναπηρική σύνταξη ή αναπηρικό επίδοµα, λες και το κράτος εξασφαλίζει στον ανάπηρο ή στον χρόνια πάσχοντα µια µόνιµη δουλειά
ή λες και η ικανότητα προς εργασία µπορεί να καλύψει, σήµερα
ιδιαίτερα, τις ανάγκες του για στέγη, φάρµακα, που είναι αυξηµένα, τροφή, θέρµανση, µετακινήσεις κ.ά.. Εξάλλου, οι ανάπηροι,
τα επιδόµατα τα παίρνουν, για να καλύψουν αυτές ακριβώς τις
πρώτες ανάγκες, που προκύπτουν από την αναπηρία τους ή την
ασθένειά τους.
Έτσι, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσµα; Κόβετε από τους φτωχούς που έχουν ακόµα ένα µικρό εισόδηµα, κάνοντας τους παράλληλα φτωχότερους, για να δώσετε απ’ αυτά τα ψίχουλα
στους εξαθλιωµένους, µέσω του ΚΕΑ. Αυτόν τον ρόλο θα παίξει,
εξάλλου, ο µηχανισµός που προωθείτε µε το νοµοσχέδιο και θα
αποτελέσει το εργαλείο άσκησης της αντιλαϊκής πολιτικής της
Κυβέρνησης, η οποία αναπαράγει και µονιµοποιεί στη φτώχεια,
όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του λαού µας.
Αυτό, λοιπόν, το µέτρο του ΚΕΑ, που πραγµατικά, χωρίς ντροπή προπαγανδίζεται από την Κυβέρνηση σαν εγγύηση κατά της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, προϋποθέτει το πετσόκοµµα των δαπανών πρόνοιας κατά 900 εκατοµµύρια ευρώ.
Η αρχή έγινε φέτος, µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1-6-2016,
αρπάζοντας από τους χαµηλοσυνταξιούχους 168 εκατοµµύρια
ευρώ και µέχρι το 2019 θα αφαιρεθούν από τους χαµηλοσυνταξιούχους 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το ΚΕΑ, για το οποίο είστε υπερήφανοι, όπως και οι Βουλευτές
που µιλούν εδώ, ανέρχεται στο αστρονοµικό ποσό των 200 ευρώ
για µια τετραµελή οικογένεια. Αυτό είναι το όριο κάλυψης των
αναγκών της «ελάχιστης αξιοπρεπούς διαβίωσης», όπως το αναφέρετε στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Θα πούµε
«συριζαίικη λογική», αλλά απόλυτα καπιταλιστική λογική της
αξιοπρεπούς διαβίωσης, µε 200 ευρώ το µήνα για τετραµελή οικογένεια. Τι να πούµε γι’ αυτό το πράγµα; Ζει κανείς από εσάς,
όχι για ένα µήνα, αλλά για δύο µέρες µε 200 ευρώ; Πώς, λοιπόν,
δίνετε 200 ευρώ σε µια τετραµελή οικογένεια;
Μιλιά δεν βγάζετε, όµως, για τους λόγους που εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι είναι στην εξαθλίωση και εκατοµµύρια στη
φτώχεια ή στα όρια της φτώχειας. Το µόνο σίγουρο, πάντως,
είναι ότι δεν είναι δική τους επιλογή.
Η πολιτική, που υπηρετείτε πιστά όλοι σας, που υπαγορεύεται
από την προάσπιση των ιερών και οσίων της καπιταλιστικής οικονοµίας, είναι αυτή, η οποία οδηγεί µαζικά τον λαό µας στη
φτωχοποίηση. Και για να βγάλετε «λάδι», το σύστηµα και να το
απενοχοποιήσετε στη συνείδηση του κόσµου, του πετάτε εκεί
πέρα ένα ψίχουλο, το ονοµάζετε Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης και περιµένετε να πει και ευχαριστώ.
Από τη µία δηλαδή, τον κρεµάτε µε το σκοινί και την ώρα που
πάει να πνιγεί βάζετε από κάτω ένα σκαµνάκι στις µύτες των ποδιών του, αλλά παραµένει κρεµασµένος και από εσάς εξαρτηµένος.
Στη φτώχεια, οδηγεί εκατοµµύρια εργαζοµένους σήµερα η πολιτική σας, µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και η νοµοθέτηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης,
που έχει ως αποτέλεσµα, η πλειοψηφία των εργαζοµένων, να εργάζεται µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας, µε εκ περιτροπής εργασία, µε µπλοκάκι, µε αποδοχές κάτω και από αυτό το απαράδεκτο 586 ευρώ, έως και 100 ευρώ τον µήνα.
Στη διαπραγµάτευση, που κάνετε τώρα µε την τρόικα, ετοιµάζεται νέα σφαγή στα εναποµείναντα εργασιακά δικαιώµατα. Μιλάτε για «υποκατώτατο» µισθό. Τι είναι αυτό; Εξάλλου, τι να πούµε για τους άνεργους, που από το ενάµισι και πλέον εκατοµµύριο
το πενιχρό επίδοµα των 360 ευρώ παίρνει µόνο το 10%. Αυτοί
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δεν είναι φτωχοί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλετε πραγµατικά να ελαφρύνετε τη φτώχεια, που γεννάει
το σύστηµα που υπηρετείτε; Εµείς σας λέµε να το κάνετε σήµερα
και θα σας πούµε και τον τρόπο, γιατί µε τα µέτρα που παίρνετε
ούτε στη Δευτέρα Παρουσία δεν πρόκειται να δει χαΐρι ο λαός
µας. Κάντε αυτά, που θα σας πούµε τώρα. Φέρτε στην Ολοµέλεια
και ψηφίστε την πρόταση νόµου των πεντακοσίων και πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων, που επαναφέρει κρατικές συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, καταργεί όλες τις ελαστικές µορφές, επαναφέρει τον βασικό µισθό στα 451 ευρώ, καλύπτει τις απώλειες
των προηγούµενων ετών.
Υπερψηφίστε την τροπολογία, που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα για καθολική επαναφορά της δέκατης τρίτης και
δέκατης τέταρτης σύνταξης και αφήστε την κοροϊδία προς τους
συνταξιούχους µε το επίδοµα των 300 ευρώ, που τους δίνετε και
µάλιστα, µε διάγγελµα του Πρωθυπουργού το ονοµάσατε δέκατη τρίτη σύνταξη.
Αποκαταστήστε τις συντάξεις, που τις κόψατε αθροιστικά δεκατέσσερις φορές όλοι σας και η σηµερινή Κυβέρνηση και η προηγούµενη, µειώνοντάς τις έως και 50%. Διατηρήστε το ΕΚΑΣ, µην
το κόβετε. Μην προχωράτε σε περικοπές στα προνοιακά και αναπηρικά επιδόµατα. Είναι έγκληµα! Αυξήστε τα. Ανεβάστε το επίδοµα ανεργίας και να χορηγείται σε όλους για όσο διάστηµα
διαρκεί η ανεργία. Θα µας πείτε µε απορία: Γίνονται αυτά σήµερα; Δεν είναι ρεαλιστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε συνάδελφε. Καταλαβαίνετε ότι έχουµε κάνει
υπέρβαση του χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
αµέσως.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, θα µας πείτε τώρα όλοι σας: Γίνονται
αυτά σήµερα; Δεν είναι ρεαλιστικά. Γιατί για εσάς ρεαλισµός το
2016 µε τόση παραγωγικότητα, µε τόσο πλούτο που παράγετε,
είναι να έχουµε εξαθλιωµένους και φτωχούς. Αυτούς, δηλαδή,
που παράγουν τον πλούτο. Αυτή είναι η µεγάλη αντίφαση της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονοµίας και αφού, λοιπόν, αυτά
δεν γίνονται, γιατί δεν τα επιτρέπει η καπιταλιστική οικονοµία και
η κερδοφορία της, βαπτίσατε µε συριζαίικη ρητορική –και χωρίς
ίχνος ντροπής, το ξαναλέω- ως ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης –στο νοµοσχέδιο αναφέρεται αυτό- τα 200 ευρώ για τετραµελή οικογένεια. Και µε αυτό το νοµοσχέδιο παίρνετε ψήφο
εµπιστοσύνης από το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ,
γιατί αποδεικνύεστε –και αυτό το αναγνωρίζουµε σε εσάς, στην
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- πάρα πολύ ικανοί, καλύτεροι από
τους προηγούµενους, στο να περνάτε αντιλαϊκά νοµοσχέδια και
παράλληλα να χειραγωγείτε τη συνείδηση του λαού µας, βάζοντάς τα µια αριστερή κορδέλα και λέγοντάς τα ότι είναι για το
καλό του.
Όµως, οι εργαζόµενοι, ο λαός µας σίγουρα δεν έχει πει ακόµη
την τελευταία του λέξη. Η δύναµη είναι στα χέρια του. Την έδειξε
σε ένα µεγάλο µέρος στις 8 του Δεκέµβρη, µε την απεργία των
εργαζοµένων, µε τους ναυτεργάτες µας. Σήµερα, οι συνταξιούχοι θα είναι στο δρόµο για να απαιτήσουν, όχι απλά το επίδοµα
το οποίο τους πετά η Κυβέρνηση, αλλά αυτά τα οποία τους κλέψατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα παρακαλέσω
τους συναδέλφους να είναι στον χρόνο τους, γιατί όπως ξέρετε
η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι ώρα περίπου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για να κάνουµε έναν υπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προσπαθώ να κάνω
έναν υπολογισµό, αλλά δεν µπορώ να τον κάνω. Προς το παρόν,
απ’ ό,τι µπορώ να υπολογίσω, γύρω στις πέντε. Το λέω για να ξέρουµε τι µας γίνεται. Αυτό που σας λέω, όµως, είναι προσωπικός
υπολογισµός. Μπορεί τα πράγµατα να πάνε καλύτερα ή χειρότερα, µπορεί να είναι 16.30’ ή 19.30’. Εξαρτάται από την κατά-
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σταση.
Για να ξέρετε τα δεδοµένα, έχουµε άλλους δεκαοκτώ, δεκαεννιά οµιλητές περίπου και…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και έχουµε και δευτερολογίες, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τρεις δευτερολογίες και ορισµένους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, στον ίδιο
χρόνο των οκτώ λεπτών όλοι, εκτός από αυτούς που θα δευτερολογήσουν και φυσικά, και ο Υπουργός στο τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Καποδίστριας», που οργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής, είκοσι δυο µαθήτριες και µαθητές και δυο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές ότι παρακολουθούν µια διαδικασία νοµοθετικού έργου. Έχει κατατεθεί ένα νοµοσχέδιο από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Είµαστε στη δεύτερη µέρα συζήτησης. Μετά θα
γίνει ψηφοφορία και θα γίνει νόµος του κράτους.
Ακολουθεί ο οµιλητής, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ιωάννης Θεοφύλακτος για οκτώ λεπτά.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για
την περιβόητη εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, καθόσον έχουµε
πλέον και ονοµαστική ψηφοφορία, γι’ αυτό και έχουµε τη δήλωση
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι θα δηλώσει «παρών» και
απορώ γιατί. Ας αναρωτηθούµε µαζί, κύριοι Υπουργοί και κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Έχουµε ένα περίσσευµα, ένα πλεόνασµα στον προϋπολογισµό
του 2016 και η συµφωνία του καλοκαιριού του 2015, που όλα τα
µέρη της Βουλής ψήφισαν µε τον ν.4336/2015, προβλέπει ξεκάθαρα το δικαίωµα της Κυβέρνησης να διαθέτει µέρος αυτού του
πλεονάσµατος, πριν κλείσει το έτος, εκεί που αυτή κρίνει. Είναι
κάτι, στο οποίο δεν µπορούν να φέρουν προσκόµµατα οι θεσµοί,
οι δανειστές µας. Έτσι, λοιπόν, επιλέγει η Κυβέρνηση 617 εκατοµµύρια από αυτά, που περίσσεψαν µε τον κόπο, µε τον αγώνα
της Κυβέρνησης και από το υστέρηµα του ελληνικού λαού, να τα
διαθέσει σε µια από τις πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Είναι το υστέρηµα της µεσαίας τάξης. Όµως, να πούµε κι
αυτό, ότι για πρώτη φορά έχουν φορολογηθεί τα πλούσια στρώµατα. Για πρώτη φορά, είδαµε µεγαλοσχήµονες επιχειρηµατίες
να πληρώνουν, µε την απειλή της εισαγγελικής δίωξης. Για
πρώτη φορά, είδαµε να ελέγχονται οι λίστες Μπόργιανς µε ουσία
και σε βάθος, πράγµατα που δεν έγιναν στο παρελθόν. Αυτά περνάνε σαν ειδήσεις, αλλά φεύγουν, γιατί ασχολούµαστε να διυλίσουµε τον κώνωπα, µε τα χίλια δύο ασήµαντα πράγµατα.
Όµως, να θυµίσουµε στον κόσµο το εξής: Πλήρωσαν οι πλούσιοι και ένα µέρος του πλεονάσµατος είναι από τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και από ανθρώπους, που δεν είχαν πληρώσει ποτέ.
Από την άλλη, είναι και η προσπάθεια, που έγινε για µείωση των
δαπανών, αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια σε κάθε Υπουργείο.
Τι να πω; Ενοίκια, περικοπή στις σπατάλες; Και έχουµε αυτό
το πλεόνασµα και αποφασίζουµε αυτό το πράγµα. Πώς µπορείτε
να πείτε όχι; Και έχουµε και πολλούς Ευρωπαίους αξιωµατούχους, τον Σουλτς, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
έχουµε τον Μοσκοβισί, που στηρίζουν αυτή την επιλογή και αυτή
την απόφαση, δεν χάλασε και ο κόσµος.
Περιµέναµε και περιµένουµε, δηλαδή, αυτονοήτως την εθνική
ενότητα σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα, ότι θα είχαµε και µια
οµόφωνη σχεδόν απόφαση από την ελληνική Βουλή, που θα µας
στήριζε στη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς, γιατί –επαναλαµβάνω- είναι κάτι που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη συµφωνία.
Και όλες αυτές τις τρεις τελευταίες µέρες ατοµικά ερωτούνταν
ο καθένας τα εξής: Ποιος διαφωνεί να στηριχθούν οι χαµηλοσυνταξιούχοι, που είναι στο όριο της φτώχειας; Ποιος διαφωνεί να
στηριχθούν , µε ένα µικρό επίδοµα τώρα, -δεν λέµε ότι θα γίνουν
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πλούσιοι- από το περίσσευµα αυτό του προϋπολογισµού; Ποιος
διαφωνεί να στηριχθούν άνθρωποι, που έχουν κόλληµα να πληρώσουν τους λογαριασµούς του, που µπορεί να τους κοπεί το
ρεύµα, που µπορεί να τους κοπεί το νερό;
Ποιος διαφωνεί, άνθρωποι, που έχουν θέµα µε το να ψωνίσουν, κάνουν οικονοµίες στα καθηµερινά τους ψώνια, να στηριχθούν; Ποιος διαφωνεί να στηριχθούν άνθρωποι, που στηρίζουν
πολλούς ακόµα, γιατί το συγκλονιστικό –και όχι βέβαια, αστείοµε τους συνταξιούχους και τους χαµηλοσυνταξιούχους είναι ότι
συντηρούν και άλλους ανθρώπους.
Ολόκληρες οικογένειες περιµένουν να κάνουν γιορτή, τώρα τα
Χριστούγεννα, από µια σύνταξη των 600 και των 700 ευρώ και θα
πείτε όχι, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Οι οικογένειες
αυτές να µην στηριχτούν έστω µε αυτόν τον τρόπο ενόψει εορτών; Είναι άνθρωποι, που στηρίζουν πάνω τους ολόκληρες οικογένειες. Εγώ θα δεχτώ ότι πρόκειται για στρέβλωση. Είναι µια
προσωρινή στρέβλωση, που έτσι την κληρονοµήσαµε, έτσι την
παραλάβαµε. Δεν είναι λογικό να στηρίζονται οι οικογένειες στον
συνταξιούχο. Οι οικογένειες στηρίζονται στον εργαζόµενο. Όµως, στις έκτακτες συνθήκες που ζούµε, εκεί έχουµε φτάσει.
Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, που µε θυσίες από τις κρατήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια προσέφεραν, για να στηριχτεί η
χώρα και να περάσει την κρίση, έστω τώρα, να τους στηρίξουµε.
Δεν περιµέναµε, λοιπόν, να διαφωνήσει η Νέα Δηµοκρατία. Κάναµε λάθος, όµως. Έπρεπε να το περιµένουµε. Είναι αυτοί που
έκοψαν έντεκα φορές τις συντάξεις και τους µισθούς. Να το θυµηθούµε. Γι’ αυτό και τώρα θα πουν «παρών», δηλαδή «όχι». Γιατί
δεν τους σέβονται καθόλου και ούτε τους σεβάστηκαν και ποτέ.
Έχουν τον ελληνικό λαό, τους συνταξιούχους, τους µισθωτούς
–και του ιδιωτικού τοµέα και όλους– σαν υπηκόους. Λέµε άσπρο,
φταίνε οι υπήκοοι. Λέµε µαύρο, φταίνε οι υπήκοοι. Τότε, όταν
έκοβαν τις συντάξεις, έλεγαν ότι παίρνουν πολλά και δεν τα δικαιούνταν και ότι «µαζί τα φάγαµε» και το ένα και το άλλο. Δικαιολογίες και τότε. Και τώρα, άρχισαν να λένε διάφορες δικαιολογίες, ότι θα χαλάσετε τη διαπραγµάτευση, πού πάτε χωρίς να
ξέρουµε κ.λπ.. Αυτά που λέει ο Σόιµπλε, δηλαδή. Έτσι, όµως,
υπονοµεύεται η εθνική ενότητα και µια προσπάθεια, που είναι
εθνική, για να κλείσουµε τη δεύτερη αξιολόγηση.
Πριν λίγες µέρες, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Νέα
Δηµοκρατίας, «Ναι, θέλουµε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση».
Ε, πώς θα κλείσει, όταν δεν δείχνετε ενότητα σε ένα βασικό
πράγµα, που το προβλέπει και η συµφωνία του καλοκαιριού του
2015; Έτσι, υπονοµεύεται αυτή η ενότητα, που πρέπει να δείξουµε σε κάτι βασικό.
Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία. Συντάσσεστε µε τις πιο σκληρές γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Από τη µία, ήδη υπάρχουν
σοβαρές, αξιόλογες και αξιόπιστες φωνές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στα διεθνή fora, που συµφωνούν µε αυτή την κίνηση
της Κυβέρνησης, και από την άλλη, έχουµε τις πιο σκληρές γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που είναι ενάντια στην εθνική προσπάθεια. Και συντάσσεστε µε αυτές; Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να χάνεται αυτή η ευκαιρία, να δείξουµε µια ενότητα, έστω για τους συνταξιούχους
και όταν η συµφωνία το προβλέπει; Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση για την απόφαση να κρατήσει αυτή τη στάση.
Θα ήθελα, όµως, απευθυνόµενος στην Κυβέρνηση και στον
κύριο Υπουργό, που είναι παρών, αλλά και σε αυτούς που µας
ακούν, να επιµείνω λίγο σε κάτι. Κάνουµε την ονοµαστική ψηφοφορία και οξύνεται η διαπραγµάτευση, δηλαδή την πάµε εκεί που
πρέπει σε αυτό το θέµα. Καλά κάνει η Κυβέρνηση, για όλα τα παραπάνω που είπα. Όµως, ενώ έχουµε πει σε όλους τους τόνους
και στα δηµόσια fora στη χώρα µας ότι το ποσό είναι ακατάσχετο
και µάλιστα κάποιοι είπαν και αφορολόγητο, δεν βλέπω στην τροπολογία να προβλέπεται το ακατάσχετο.
Θερµή παράκληση: Αυτό πρέπει να έρθει ως νοµοτεχνική βελτίωση την επόµενη ώρα. Τα είπα και κατ’ ιδίαν στους κύριους
Υπουργούς. Ίσως, επειδή υπογράφουν αρκετοί Υπουργοί, γιατί
οι συναρµόδιοι Υπουργοί είναι πολλοί, η καθυστέρηση οφείλεται
στην συναρµοδιότητα. Φέρτε µια νοµοτεχνική βελτίωση τώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η υπουργική απόφαση, που αναφέρεται ότι θα εκδοθεί, για τις
λεπτοµέρειες δεν µας καλύπτει. Κανονικά, δεν µπορεί να το προβλέψει, αν δεν έχει εξουσιοδότηση. Δεν µπορεί να προβλέψει η
υπουργική απόφαση το ακατάσχετο. Το ακατάσχετο πρέπει να
προβλεφθεί τώρα, µε αυτόν τον νόµο.
Επιµένω σε αυτό. Διότι αν ανατρέξει κανείς στην ενίσχυση που
είχε δώσει ο Σαµαράς στους ενστόλους, υπήρξε αυτό το πρόβληµα. Το λέω ως κακό προηγούµενο και το τονίζω, διότι έχω εµπειρία σε αυτό, κύριοι Υπουργοί και όσοι µας ακούτε. Πρώτον,
είναι ενίσχυση, δεν είναι σύνταξη. Άρα, δεν έχει ακατάσχετο από
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Δεύτερον, αυτό που λένε µερικοί –γιατί µίλησα µε αρκετά άτοµα και έκανα πολλά τηλέφωνα
αυτές τις µέρες για να πεισθούν κάποιοι αρµόδιοι– ότι είναι ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ είναι λάθος. Μύθος είναι αυτό. Δεν είναι
ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Ως τα 1.000 ευρώ είναι. Από τα
1.002 ευρώ και µετά, το 1 ευρώ κατάσχεται.
Θα το βρούµε µπροστά µας. Κάνουµε τόση προσπάθεια, το
σηκώνουµε τόσο ψηλά το θέµα -και καλά κάνουµε– αλλά πρέπει
να έρθει νοµοτεχνική βελτίωση, που να προβλέπει το ακατάσχετο, όπως έχουµε δεσµευτεί ότι θα είναι, και το αφορολόγητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ολοκληρώστε αµέσως, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Αλλιώς, οι οικογένειες που αναφέρθηκα, κύριε Πρόεδρε –και κλείνω µε αυτό- στην αρχή, που
το περιµένουν τώρα πώς και πώς για να κάνουν τις γιορτές αντί
να πάρουν 300 ευρώ θα πάρουν 200 ευρώ, αντί να πάρουν 500
ευρώ θα πάρουν 250 ευρώ και θα βγουν τελικά παραπονούµενοι.
Πρέπει αυτό να έρθει –το λέω µε όλους τους τόνους- ως νοµοτεχνική βελτίωση, για να είναι πλήρης η προσπάθεια αυτή της
Κυβέρνησης, αλλιώς θα είναι κολοβή και δεν θα επιτελέσει τον
στόχο για τον οποίο είµαστε εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Θεοφύλακτε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Καΐσας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε την κατ’ άρθρον συζήτηση και τις τροπολογίες του νοµοσχεδίου. Χθες, µίλησα για το νοµοσχέδιο και πράγµατι, θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη προσπάθεια, που έγινε από αυτήν την Κυβέρνηση να τακτοποιήσει το όλο ζήτηµα, που επί σαράντα έτη τουλάχιστον –
µετά τη Μεταπολίτευση θέλω να πω- δεν είχε νοµοθετηθεί. Ο
λόγος ήταν όλο αυτό το πελατειακό σύστηµα, το οποίο δεν θα
µπορούσε να δουλέψει εάν ξεκαθάριζαν τα επιδόµατα και το
ποιοι, το πώς και τι δικαιούνται οι συνάνθρωποί µας και συµπολίτες µας.
Απάντηση δεν πήρα όσον αφορά το γιατί τόσα χρόνια δεν ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι ευνόητο, βέβαια. Σήµερα, θα µιλήσω µόνο για την τροπολογία, η οποία κατατέθηκε και αφορά
το εφάπαξ επίδοµα σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιους χιλιάδες
συνταξιούχους, που είναι κάτω των 800 ευρώ.
Τα εξακόσια δέκα επτά εκατοµµύρια, κύριοι συνάδελφοι, είναι
από υπεραπόδοση των εσόδων. Είναι από εκεί όπου πολλοί προέβλεπαν, Αντιπολίτευση και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ότι το
2016 δεν θα πιάσουµε τον στόχο για τα έσοδά µας, ότι θα λειτουργήσει ο κόφτης και όλα αυτά τα κακά που θα συνέβαιναν.
Δυστυχώς γι’ αυτούς κι ευτυχώς για τον κόσµο, πιάσαµε τα
έσοδα και είχαµε υπεραπόδοση. Αποδείχθηκε ότι στην πράξη
πιάσαµε φοροφυγάδες, αυτούς που δεν πλήρωναν όλα αυτά τα
χρόνια κι έτσι έχουµε αυτά τα 617 εκατοµµύρια, όπου είναι ένα
περίσσευµα, το οποίο µπορούµε να το διαθέσουµε.
Αυτό το περίσσευµα, µερικοί, έξω και µέσα από τη χώρα, αµφισβητούν ότι µπορεί να το δώσει η Κυβέρνηση σε µια ευάλωτη
κατηγορία συµπολιτών µας. Αυτή η αµφισβήτηση δεν µπορεί να
περάσει και να γίνει αποδεκτή. Έχουµε χάσει πολλά σε αυτή τη
χώρα. Δεν γίνεται όµως να κινδυνεύουν συµπολίτες µας κι εµείς
να µην έχουµε το δικαίωµα να τους βοηθήσουµε, κάτι το οποίο
είναι ανθρώπινο δικαίωµα και δεν το χάνουµε, όσο είµαστε άνθρωποι.
Από τη µία µεριά, να υπάρχουν νησιώτες να περιθάλπουν πρόσφυγες και µετανάστες και να νιώθουµε υπερήφανοι εµείς και
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από την άλλη µεριά, να µη µας δίνεται το δικαίωµα να τους ελαφρύνουµε, έστω στο ελάχιστο, να µην τους αυξήσουµε δηλαδή
τον ΦΠΑ. Αυτό νοµίζω ότι δεν µπορεί να το δεχθεί κανένας µας.
Στον Νοµό µου στον Έβρο έχουµε ένα νησί, τη Σαµοθράκη, το
οποίο έχει τρεις χιλιάδες κατοίκους. Με το να θα ελαφρύνουµε
από τον ΦΠΑ αυτούς του τρεις χιλιάδες κάτοικους, οι οποίοι όλοι
ξέρουµε τι τραβούν, δεν θα πάθουµε τίποτα. Όπως λένε και στην
ιδιαίτερη πατρίδα µου, «δεν κουτσαίνει το βόδι από την καρφίτσα».
Να τι δήλωσε και ο κ. Μοσκοβισί: «Στα µάτια µου οι όροι της
συµφωνίας του Eurogroup δεν έχουν αλλάξει από τα µέτρα που
αποφάσισε η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα».
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τη δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καΐσας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσοι ψηφίσουν «παρών» ή δεν ψηφίσουν «ναι» σε αυτήν την
τροπολογία, ποιανού τα συµφέροντα εξυπηρετούν; Των µισθωτών; Των συνταξιούχων; Όχι, βέβαια. Νοµίζουµε ότι µιας µερίδας
Ευρωπαίων, του Σόιµπλε και των δανειστών. Όλοι οι Βουλευτές
πιστεύω ότι θα ψηφίσουν την τροπολογία αυτή στην ονοµαστική
ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καΐσα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, µέχρι χθες γνωρίζαµε από τα επίσηµα
πρωθυπουργικά χείλη ότι η χώρα δικαιούται οποιοδήποτε πλεόνασµα προκύψει από τα µέτρα που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο
της συµφωνίας µε τους εταίρους, τους θεσµούς, να το διαθέτει
όπως θέλει. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Πρωθυπουργού
στη Νίσυρο και πράγµατι αισθανθήκαµε κι εµείς εδώ ότι έχουµε
το δικαίωµα να παρακολουθήσουµε αυτή την πορεία της προστασίας ευάλωτων από τη φτώχεια συµπολιτών µας µε την παροχή αυτού του επιδόµατος, του εφάπαξ επιδόµατος, που τώρα
πια κι εσείς έχετε αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για την δέκατη
τρίτη σύνταξη που είχατε υποσχεθεί, αλλά πρόκειται για ένα επίδοµα που δίνεται εφόσον το επιτρέπει η δυνατότητα που µας παρέχεται από τη συµφωνία που έχουµε κάνει.
Σε αυτό, επίσης, θα πρέπει να προστεθεί ότι χθες υπήρχε κι
ένα άλλο δεδοµένο, ότι αυτό προκύπτει από το πλεόνασµα, δηλαδή από το περίσσευµα που προκύπτει αν από τα έσοδα που
πραγµατοποιεί το κράτος αφαιρέσουµε τα έξοδα.
Και σήµερα το πρωί -ας ξεκινήσουµε από το δεύτερο- δηµοσιεύτηκαν τα στοιχεία του πρώτου ενδεκαµήνου κι εκεί πράγµατι
είδαµε ότι υπάρχει µια θηριώδης υπεραπόδοση των εσόδων,
αλλά ταυτόχρονα και µια θηριώδης υποαπόδοση των εξόδων.
Γιατί µπορεί να φτάνει τα 7,5 δισεκατοµµύρια αυτό που λέγεται
περίσσευµα και προκύπτει από την υπεραπόδοση -πολύ όµορφη
λέξη-, για να κρύψει ακριβώς το τι γίνεται. Επίσης διαπιστώθηκε
ότι οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου απέναντι σε
επιχειρηµατίες, αγρότες, απέναντι σε εκείνους που περιµένουν
επιστροφή του ΦΠΑ γιατί είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις και απέναντι σε εκείνους τους εργάτες, τους παραγωγούς του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας, που περιµένουν επίσης επιστροφή
του ΦΠΑ για να καλλιεργήσουν, έχει φτάσει κοντά στα 7 δισεκατοµµύρια. Υπάρχει αύξηση 63% των µη εξοφληθέντων χρεών
που είναι ληξιπρόθεσµα.
Κι εδώ, λοιπόν, τίθεται το εξής ερώτηµα: Αλήθεια, µπορείτε να
µιλάτε για αυτό το περίσσευµα, όταν τουλάχιστον είναι δεδοµένη
η άποψη που είχε διατυπωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ διά στόµατος του
κ. Βίτσα τότε, που ήταν στην αντιπολίτευση και έκανε κριτική στο
πλεόνασµα της Νέας Δηµοκρατίας, της κυβέρνησης Σαµαρά και
Βενιζέλου, λέγοντας τότε ότι δεν είναι 3,5 δισεκατοµµύρια το
πλεόνασµα, αλλά είναι κατά 1 δισεκατοµµύριο λιγότερο, επειδή
αυτό το 1 δισεκατοµµύριο των ανεξόφλητων τότε ληξιπρόθε-
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σµων χρεών το χαρακτήριζε εσωτερικό έλλειµα;
Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλεόνασµα θα πρέπει να καταλογιστεί,
ή καλύτερα να αντιλογιστεί, ένα εσωτερικό έλλειµα, το οποίο
είναι άδηλο και το κρύπτετε. Είναι αυτή η ιστορία της αλήθειας
και της διαφάνειας που υπηρετείτε. Και εξ αυτού βεβαίως δεν
έχουν απλώς ταλαιπωρηθεί δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις, αλλά οδηγούνται στην φτώχεια άνθρωποι οι
οποίοι είναι παραγωγοί κυρίως στον πρωτογενή τοµέα.
Είχα δε την ευκαιρία να απευθυνθώ στον κ. Πιτσιλή, τον Γενικό
Γραµµατέα που έχει αναλάβει τη διοίκηση της «ανεξάρτητης» σε εισαγωγικά πλέον θα το βάλω- Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Και
εκεί θέλησα να έλθω ως Βουλευτής σε επαφή για να του πω το
τι παράπονα συνεχώς φτάνουν στο γραφείο µου από αγρότες
και από επιχειρηµατίες, στους οποίους συστηµατικά εδώ και χρόνια δεν γίνεται όχι µόνο επιστροφή, αλλά ούτε και συµψηφισµός.
Εκεί, λοιπόν, άκουσα -και το µεταφέρω στην Αίθουσα αυτή- ότι
ο κύριος Γραµµατέας δεν µιλάει µε πολιτικούς. Προφανώς, µιλάει µόνο µε την Κυβέρνηση, παρόλο που µε βάση τη διάταξη
του άρθρου 3 του ν.4389, µε τον οποίον συστάθηκε ως ανεξάρτητη αρχή η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, προβλέπεται
ότι αυτή η Γενική Γραµµατεία δεν υπόκειται σε κανέναν ιεραρχικό
έλεγχο και σε καµµία διοικητική εποπτεία από κανένα κυβερνητικό όργανο. Αντιθέτως, υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία
της Βουλής.
Για τον κ. Πιτσιλή, λοιπόν, είναι πολιτικά πρόσωπα οι Βουλευτές, µε τους οποίους θέλει να µην έχει καµµία σχέση και είναι,
βέβαια, προσφιλή πρόσωπα τα µέλη της Κυβέρνησης, που προφανώς του έχουν επιβάλλει να καθυστερεί, να υπάρχει αυτού του
είδους η υστέρηση στην εκπλήρωση, στην εξόφληση των ληξιπρόθεσµων χρεών του δηµοσίου απέναντι σε αγρότες και σε επιχειρηµατίες.
Αυτό είναι σκάνδαλο θεσµικό και, βεβαίως, τις προσεχείς
µέρες θα ζητήσω από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής να καλέσει τον κ. Πιτσιλή τουλάχιστον για να αντιληφθεί
σε ποιους θα πρέπει να λογοδοτεί.
Όµως υπάρχει και ένα άλλο θέµα που σηµειώθηκε χτες. Είχαµε την ευκαιρία να σηµειώσουµε και να επισηµάνουµε σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα ότι κανένας δεν µπορεί να είναι αντίθετος στην
παροχή θετικών διακρίσεων σε ευάλωτες από τη φτώχεια κατηγορίες του πληθυσµού, εφόσον βεβαίως, έστω και την τελευταία
στιγµή, η Κυβέρνηση εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων,
αποφάσισε να ενισχύσει οικονοµικά µ’ αυτόν τον τρόπο µια σειρά
από συνανθρώπους µας, που είναι συνταξιούχοι και παρά το γεγονός ότι σε άστεγους, σε άνεργους, σε µια σειρά από πολύ πιο
ευάλωτους από τη φτώχεια -αυτούς που ζουν, δηλαδή, σε συνθήκες ακραίας φτώχειας- συµπολίτες δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία.
Όµως το χειρότερο είναι, ότι µε βάση αυτήν την νοµοθεσία
που φέρνετε κυρία Υπουργέ, -σας το είπα και χτες- ζητάτε από
τη Βουλή να φτιάξουµε έναν εθνικό µηχανισµό προστασίας της
κοινωνίας από τη φτώχεια. Καταπολέµηση της φτώχειας ζητάτε,
δεν ζητάτε προστασία της φτώχειας. Και η φτώχεια, όπως σας
εξήγησα και χτες, δεν καταπολεµιέται µε φιλοδωρήµατα στους
φτωχούς, αλλά καταπολεµιέται εάν εσείς µε θεσµικό τρόπο οργανώσετε την πρόσβασή τους στην εργασία, την πρόσβασή τους
σε µια σειρά άλλες καταστάσεις, από τις οποίες, πράγµατι, θα
πάψει αυτή η φτώχεια ως συνθήκη της καθηµερινής τους ύπαρξης.
Ένα πολύ σοβαρότερο θέµα θα µου επιτρέψετε να θίξω για
δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, όµως, που δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία αυτής
της Αίθουσας είναι ότι, ενώ µας διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός
ότι ούτως έχουν τα ζητήµατα, χθες ακούσαµε άλλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, µάλιστα, από το Eurogroup, από το ESM,
από όργανα θεσµικά, δηλαδή, που µέσα στην αρχιτεκτονική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν και τους θεσµούς, µε τους
οποίους έχουµε ανοιχτά ζητήµατα στα πλαίσια της δεύτερης
αξιολόγησης, αλλά κυρίως εκφράζουν και τα κράτη, τα οποία
µας έχουν δανείσει, γιατί αυτό θα πρέπει κάποιοι να το αντιληφθούν σε αντιπαραβολή µε τον κ. Μοσκοβισί, του οποίου είναι
σεβαστή η άποψη, πλην όµως είναι Επίτροπος και εκφράζει την
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Κοµισιόν.
Αυτό, όµως, που είναι και εξακολουθεί να είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι µια ένωση κρατών και αυτά τα κράτη, λοιπόν, που
εκπροσωπούνται µέσα από το Eurogroup, χθες µας είπαν ότι
υπάρχει συµφωνία συγκεκριµένη, όπου ο Πρωθυπουργός της
χώρας και ο κ. Τσακαλώτος, έχουν αναλάβει την υποχρέωση σε
περίπτωση πλεονάσµατος να µην προβούν σε καµµία διάθεση
ποσού οποιουδήποτε για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής χωρίς
την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη τους.
Εδώ τίθεται το ζήτηµα εάν µιλάµε για µια εθνική πορεία µε
όρους συνέπειας απέναντι σε ό,τι έχουµε συµφωνήσει -κατά το
όπως το έλεγε παλαιότερα και µάλιστα στα λατινικά ο Πρωθυπουργός «pacta sunt servanda», δηλαδή «οι συµφωνίες πρέπει
να τηρούνται»- ή µιλάµε πλέον για µια απρονοησία, για µια απερισκεψία που ακούγεται από χθες. Αυτό έχει για εµάς ουσία και
σηµασία. Γιατί δεν υπήρχε στον ορίζονται κανένα ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Άλλωστε, θα ήταν και παράλογο και κωµικό,
η Πλειοψηφία, που έχει τη δύναµη να περάσει αυτή τη διάταξη,
να θέλει σήµερα, προκειµένου να δει ποια είναι η στάση και της
Αντιπολίτευσης, να δοκιµάσει µε αυτή την ψηφοφορία τις θέσεις
µας.
Οι θέσεις µας, λοιπόν, είναι ξεκάθαρες και σας τις λέµε: Εµείς
θα προστατέψουµε τη δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο και δεν θα
επιτρέψουµε στον Πρωθυπουργό να χρησιµοποιήσει την οποιαδήποτε απόφαση αυτού του κορυφαίου δηµοκρατικού θεσµού,
που είναι το Κοινοβούλιο, για να εξοπλίσει µε κύρος και σοβαρότητα αυτό το έλλειµµα του κύρους και της σοβαρότητας που είχε
ο τρόπος, µε τον οποίο έχει χειριστεί αυτά τα ζητήµατα.
Και σας το λέµε αυτό, γιατί ακριβώς αυτό για το οποίο αυτός
εδώ ο χώρος θα πρέπει να ενδιαφέρεται πρωτίστως, είναι το
κύρος και η αξιοπιστία της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτήν υπηρετούµε εδώ και χάριν αυτής δεν πρέπει να επιτρέπουµε να συµβαίνουν τα παραπάνω στον οποιονδήποτε Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος
τελεί υπό την εµπιστοσύνη µας.
Γι’ αυτό είπα χθες, κυρία Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση είναι φιλοξενούµενη σε αυτήν την Αίθουσα. Γιατί, σας επαναλαµβάνω,
επειδή δεν το αντιληφθήκατε, ότι δεν είναι Κυβερνείο αυτό το
Μέγαρο, είναι Βουλή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Νιώθετε ιδιοκτήτες, κύριε Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η Κυβέρνηση εδρεύει αλλού
και η παρουσία σας εδώ έχει το νόηµα ότι υπόκεισθε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και εισηγείσθε στο Σώµα την ψήφιση νοµοσχεδίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το λέω αυτό, γιατί µέχρι σήµερα κανένας από αυτούς που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση δεν
µας εξηγεί εάν πράγµατι υπάρχει δέσµευση της χώρας, την
οποία έχει υπογράψει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, µε βάση την
οποία είναι υποχρεωµένος να παίρνει προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη από τους θεσµούς για τη διάθεση του οποιουδήποτε ποσού προέρχεται από οποιοδήποτε πλεόνασµα της διαχείρισης
των δηµοσίων εσόδων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαβάρα.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, έχει τον
λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω από εδώ.
Προηγήθηκαν ένας µνηµονιακός οµιλητής από τον ΣΥΡΙΖΑ και
ένας µνηµονιακός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µετά από
εµένα θα µιλήσει ένας επίσης µνηµονιακός Βουλευτής από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Θα ήθελα να κάνω µερικές παρατηρήσεις. Ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τα χρήµατα για το επίδοµα στους συνταξιούχους
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό. Όµως ξεχάσατε, όπως
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έχουµε πει επανειληµµένως, να εγγράψετε το κατοχικό δάνειο
στον προϋπολογισµό. Και εάν δυσκολεύεστε µε τα αφεντικά σας,
κάντε ένα δηµοψήφισµα, µια που είστε και τόσο δηµοκράτες.
Οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου και γενικώς των
νησιών δεν κινδυνεύουν µόνο από τον οικονοµικό µαρασµό µε
την αύξηση του ΦΠΑ. Κινδυνεύει πλέον η ζωή τους και η σωµατική τους ακεραιότητα και αυτό το βλέπουµε κάθε µέρα.
Μιλάτε διαρκώς για την προσφυγική κρίση και παίρνετε µέτρα.
Επιτέλους, κλείστε τα σύνορα! Αυτή την έννοια έχει η λέξη σύνορα και αυτό τουλάχιστον µπορείτε να το εφαρµόσετε άµεσα
στον Έβρο. Επιπλέον, γεµίστε τα νησιά µας µε στρατό.
Κάντε και ένα δηµοψήφισµα, αφού όπως είπα τόσο δηµοκράτες, για να φανεί εάν ο ελληνικός λαός θέλει εδώ τους λαθροµετανάστες ή όχι.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 810 και ειδικό 61 αναφέρει:
«Επιτρέπεται η µεταφορά προσφύγων και µεταναστών µε επιβατικά οχήµατα ιδιοκτησίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού από και προς
τις δοµές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, µετά από
απόφαση του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη».
Κύριοι, αυτά τα οχήµατα, όπως ξέρετε, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι δηµότες. Πληρώνουν και για την αγορά, και για τη
συντήρηση, και για τα καύσιµα. Δεν µπορείτε διαρκώς να θέτετε
έναν ολόκληρο κρατικό µηχανισµό στην υπηρεσία των λαθροεισβολέων.
Φυσικά, τα προβλήµατα της µεταφοράς των µαθητών θα πρέπει να λύνονται και άµεσα και νόµιµα.
Τσακώνεστε ακόµα και σήµερα -για τα µάτια του κόσµου, φυσικά- για τις ψήφους, ενώ οι πολιτικές σας είναι ακριβώς οι ίδιες.
Τις έχετε ψηφίσει. Έχετε καταστρέψει τον ελληνικό λαό και την
ψήφο του πλέον δεν µπορείτε να την εξαγοράσετε. Εφαρµόζετε
ίδιες πολιτικές µε τα ίδια καταστροφικά αποτελέσµατα.
Το απόγευµα κατεβαίνουν εδώ οι συνταξιούχοι. Προφανώς,
δεν έρχονται για εκδροµή. Αφού, λοιπόν, είστε τόσο δηµοκράτες
–θα το λέω συνέχεια αυτό- βγείτε έξω να συνοµιλήσετε µαζί
τους, να δούµε τι έχουν να σας πουν.
Ανάγκες, φυσικά, έχουν και οι συνταξιούχοι και οι πολύτεκνοι
και οι τρίτεκνοι και οι άνεργοι και µάλιστα άµεσες. Έχετε, από
ό,τι φαίνεται, µεγάλα πλεονάσµατα και σε θράσος και σε ψεύδη.
Πολλά ακούσαµε από την κυρία Υπουργό, πάρα πολλά «θα»
ακούσαµε και θυµίζουν άλλες εποχές αυτά τα «θα». Όµως ακούσαµε και κάτι πραγµατικά άξιο γέλιου. Μίλησε η κυρία Υπουργός
για δηµοκρατικά εργαλεία και δηµοκρατικές πολιτικές. Τέτοια
δηµοκρατία να τη χαίρεστε!
Και για να αποδείξουµε για ακόµα µια φορά ότι δεν είστε δηµοκράτες, περιµένουµε να δούµε τι θα κάνετε µε την τροπολογία
που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή και αφορά τα νησιά. Είναι αυτή εδώ
η τροπολογία.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι κάτι τύπους σαν τον κ. Τσιρώνη
και τον κ. Ζουράρι πρέπει να τους µαζέψετε λίγο, γιατί είναι επικίνδυνοι και προκαλούν λαϊκή οργή. Και να έρθει ο κ. Ζουράρις
εδώ στη Βουλή και να µας πει ποια νησιά δεν τον πειράζει να τα
κατακτήσουν οι Τούρκοι και να πάει και σε αυτά τα νησιά να το
πει στους κατοίκους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα από όλα, πριν πω οτιδήποτε άλλο αναφέρω ως παράδειγµα του πώς ο λαϊκισµός και τα ταπεινά πολιτικά συµφέροντα
µπορεί να βλάψουν σοβαρά την πατρίδα, θα σας πω µια είδηση
επί του πιεστηρίου.
Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισαγγελεύς
πρότεινε πλήρη απαλλαγή όλων των κατηγορουµένων για το λεγόµενο σκάνδαλο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, διότι απεδείχθη
ότι δεν υπήρχε καµµία παράνοµη πράξη και καµµία ζηµία του δηµοσίου. Αυτό έγινε πριν από µια ώρα.
Ξέρετε τι γινόταν σε αυτή τη Βουλή και σε αυτή τη χώρα για
το Βατοπέδι; Ξέρετε πόση λάσπη εδέχθη η Νέα Δηµοκρατία και
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η τότε κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή;
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Είδατε πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και το λέω ως παράδειγµα, για να καταλάβουµε ότι αν το µόνο που µας ενδιαφέρει σε
αυτό το Κοινοβούλιο είναι το στενό κοµµατικό συµφέρον ενός
εκάστου, τελικά η πατρίδα θα µένει πάντα πίσω, γιατί εκείνη η
περίοδος συνέβαλε τα µέγιστα στην αποσταθεροποίηση της τότε
κυβερνήσεως και στην επιτάχυνση των τραγικών για τη χώρα και
τον ελληνικό λαό οικονοµικών εξελίξεων.
Άρα αυτή την εκστρατεία λάσπης την πλήρωσε ο ελληνικός
λαός.
Δεύτερο θέµα, πριν µιλήσω για το σηµερινό νοµοσχέδιο, είναι
το εξής: Πρώτο θέµα τώρα στα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης δεν
είναι η εµπλοκή στο Eurogroup. Το πρώτο θέµα σήµερα στα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης –και είµαι βέβαιος ότι θα το θέσει
αύριο η Καγκελάριος στον κύριο Πρωθυπουργό- είναι η αποτυχία
της Ελλάδος να κρατήσει τον Αφγανό που στραγγάλισε και βίασε
αυτή την κοπέλα στη Γερµανία, έναν άνθρωπο τον οποίο είχε
συλλάβει η Ελληνική Αστυνοµία για απόπειρα φόνου, είχε καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη για απόπειρα φόνου και ήρθατε
εσείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο Παρασκευόπουλου
και τον αφήσατε να φύγει και να πάει να σκοτώσει την κοπέλα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ντρέπεσαι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να ντρέπεσαι εσύ που το
ψήφισες και να δω πώς κοιµάσαι το βράδυ, που µε την ψήφο σου
έκανες αυτό το πράγµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσύ να ντρέπεσαι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και σας το λέγαµε εκείνη
τη µέρα στη Βουλή ότι εσείς που ψηφίζετε να βγουν όλοι αυτοί
από τις φυλακές, χωρίς κανέναν έλεγχο, θα πάρετε πάνω σας
την ευθύνη για το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας.
Και τώρα, κύριε Μαντά, που θα πείτε σε εµένα να ντρέποµαι,
µπείτε να δείτε τι γράφουν οι γερµανικές εφηµερίδες για τον
νόµο Παρασκευόπουλου και τις ευθύνες της Ελλάδος από τις
δικές σας πράξεις!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τον Χριστοφοράκο τον αφήσατε
ελεύθερο να φύγει έτσι, ελέω Θεού, και µετά σας πείραξε ο Αφγανός;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και πάµε τώρα εις το σηµερινό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άκουσα και τον προηγούµενο συνάδελφο και ακούω γενικώς
από το πρωί να λέτε: «Με ποιους είστε; Με τους δανειστές;».
Ακούστε, µην εκνευρίζεστε.
Ακούω συχνά, κύριε Υπουργέ –και έχω και τον αγαπηµένο µου
κ. Πολάκη εκεί και θα κλείσω µε εκείνον- ένα σποτάκι που παίζει
ο ΣΚΑΪ µε την κ. Φωτίου, η οποία αναρωτιέται «απατεώνες είµαστε;». Το έχετε ακούσει; «Απατεώνες είµαστε;», αναρωτιέται η κ.
Φωτίου. Για να δούµε, λοιπόν, αν είστε απατεώνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν εσείς οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, -δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε και δεν θέλω να σας θίξω- υπογράφετε ένα συµβόλαιο…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τι εννοείτε, κύριε Γεωργιάδη; Τι µας λέτε;
Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα σας ρωτήσω τώρα.
Δεν µε αφήνετε όµως να µιλήσω.
Όταν υπογράφετε ένα συµβόλαιο, το υπογράφετε για να το
τηρήσετε ή το υπογράφετε για να το παραβιάσετε; Γιατί αυτός
ο οποίος παραβιάζει µία γραπτή συµφωνία, στην κοινώς οµιλουµένη γλώσσα λέγεται απατεώνας. Έτσι λέµε στις διαπροσωπικές
µας σχέσεις κάποιον που υπογράφει ένα συµβόλαιο και επί σκοπώ το παραβιάζει.
Για να δούµε τι γράφει το µνηµόνιο που υπογράψατε τον Ιούνιο του 2016.
Αµφιβάλλω αν ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς που
φωνάζουν από κάτω το έχει διαβάσει. Άσε που κυκλοφορεί και
στα αγγλικά και δεν ξέρω αν µπορείτε κιόλας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Η γελοιότητα υπερβαίνει τα όρια,
κύριε Γεωργιάδη!
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προκαλώ όποιον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θέλει, να ανέβει µετά την οµιλία µου, να διαβάσει το µνηµόνιο που υπέγραψε ο Τσίπρας και να µας εξηγήσει
εάν είναι απατεώνας ο Τσίπρας ή όχι.
Τι έχει υπογράψει λοιπόν; Το λέω για να µην χάνω χρόνο: In
agreement with the Institutions. Ξαναλέω: In agreement with the
Institutions. Τι λέει, δηλαδή, η γραπτή συµφωνία που υπογράψατε; Ότι βεβαίως όταν πιστοποιηθεί το πρωτογενές πλεόνασµα
τον Απρίλιο, όταν αυτή η πιστοποίηση κρίνει ότι είναι µόνιµο το
πλεόνασµα και όχι συγκυριακό, τότε σε συµφωνία µε τους θεσµούς, µε την τρόικα δηλαδή, µπορείτε να πάτε να µοιράσετε
ένα 30% για κοινωνική πολιτική.
Ερώτηση: Τηρήθηκε εκ µέρους του κ. Τσίπρα η συµφωνία που
υπέγραψε; Όχι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην κάνετε έτσι. Προφανώς δεν τηρήθηκε.
Πρώτο ερώτηµα: Δεν είναι απατεώνας κάποιος που δεν τηρεί
τη γραπτή του συµφωνία;
Δεύτερο ερώτηµα: Όταν ήρθε στη Βουλή και µας διαβεβαίωσε
το Σάββατο ότι είναι αναφαίρετο δικαίωµα της Ελλάδας να το
µοιράσει όπως θέλει, δεν εγνώριζε τι είχε υπογράψει τον Ιούνιο;
Και επειδή φυσικά το γνώριζε και παρ’ όλα αυτά το έκανε, τι προκάλεσε; Την εµπλοκή στην αξιολόγηση, η οποία ευχόµαστε να
προχωρήσει, γιατί από την αξιολόγηση εξαρτάται η επιβίωση της
χώρας, όπως εσείς λέγατε.
Άρα ο κ. Τσίπρας ήρθε και σκοπίµως κορόιδεψε τη Βουλή, παραβίασε τη συµφωνία µε τους ξένους, παρουσίασε την Ελλάδα
να µην τηρεί τη γραπτή της συµφωνία. Και γιατί το έκανε όλο
αυτό; Επειδή ήθελε να δώσει χρήµατα στους φτωχούς ανθρώπους; Αυτός είναι ο λόγος; Όχι, αλλά γιατί είχε δηµοσκοπήσεις
-16% και -17%. Άρα όπως πάντα ο κ. Τσίπρας, οποτεδήποτε έχει
να επιλέξει µεταξύ του ατοµικού του συµφέροντος και του συµφέροντος της χώρας, επιλέγει πάντα το ατοµικό του συµφέρον.
Και αγνοώντας τον κίνδυνο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάτε ως εκπρόσωπος των
ξένων;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ είµαι υπέρ της αξιοπρέπειας. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς προσωπικά, όταν
γράφετε µία συµφωνία την τηρείτε ή όχι; Ή είστε και εσείς απατεώνας σαν τον Πρωθυπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Την τηρούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Α, την τηρείτε. Ε, αφού
την τηρείτε, πρέπει να καταψηφίσετε τώρα. Αλλιώς δεν την τηρείτε και είστε και εσείς αυτής της υποστάθµης. Και µην κουνάτε
καθόλου το κεφάλι.
Σας το είπα, δε, και χθες γι’ αυτήν την «καραµέλα» για τους
ξένους. Ακούστε, όταν θα βγει ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
θα απαντήσει στον Γιάνη –µε ένα ν- Βαρουφάκη –όχι εγώ, ο Βαρουφάκης, που τον κάνατε Υπουργό Οικονοµικών- που σας είπε
«σοϊµπλάκια» και είπε ότι ο Τσίπρας ήταν ο «χρήσιµος ηλίθιος
του Σόιµπλε», όταν θα τολµήσει ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να
σχολιάσει τον Γιάνη –µε ένα ν- Βαρουφάκη γι’ αυτά που αποκάλυψε, µετά θα ξαναµιλήσετε για το ποιοι εδώ είναι εκπρόσωποι
των δανειστών, γιατί σύµφωνα µε τον Υπουργό σας οι εκπρόσωποι των δανειστών στο Κοινοβούλιο είσαστε εσείς που παίζατε
το παιχνίδι του.
Και πολύ φοβούµαι ότι το ξαναπαίζετε και σήµερα διά µίαν εισέτι φοράν. Γιατί; Γιατί παραβιάζετε εξόφθαλµα τη συµφωνία,
πλήττετε το κύρος της χώρας για ψηφοθηρικούς λόγους, φέρνετε την Ελλάδα σε θέση αδυναµίας και θα έλθετε αύριο να φέρετε πολύ χειρότερα µέτρα στο Κοινοβούλιο.
Κλείνω, για να µην καταχραστώ τον χρόνο, µε τον κ. Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας
περιµένω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πολάκη, ακούστε,
λοιπόν..
Περιµένω και εγώ, αφού ξέρετε ότι είστε η αδυναµία µου! Πάτε και πολύ καλά στην υγεία. Κάνατε και µία ωραία οµιλία προχθές και είπατε ότι όλα πάνε καλά στην υγεία, είναι όλα τέλεια!
Κάποιοι παράλογοι εκεί συνδικαλιστές έχτισαν την πόρτα του
Υπουργείου Υγείας. Προφανώς εγκάθετοι! Δεν ξέρουν οι άνθρω-
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ποι τι ωραία πάνε τα πράγµατα στην υγεία!
Λοιπόν, ακούστε. Πριν από το δηµοψήφισµα του θέρους, ο κ.
Παύλος Πολάκης, αυτός ο Κρητίκαρος, είχε γράψει ένα tweet και
έλεγε: «Τα «όχι» είναι για τους λεβέντες και τα «ναι» είναι για τις
κότες». Παύλος Πολάκης, Υπουργός! «Τα «όχι» είναι για τους λεβέντες». Κρητίκαρος! «Και τα «ναι» είναι για τις κότες».
Μετά από τέσσερις µέρες που έκανε το «όχι» «ναι» ο Τσίπρας
και τον έκανε και Υπουργό, είπε ένα ωραίο «ναι» ο Πολάκης! Μια
κότα λειράτη, τέτοια!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί το επαναφέρω; Ξαναγράψατε tweet σήµερα. Θα περίµενε
κανείς ότι θα έχετε τουλάχιστον την ευφυία να καταλάβετε ότι
αφού ξεφτιλιστήκατε τόσο το καλοκαίρι του 2015, δεν θα το επαναλάβετε τον Δεκέµβριο του 2016.
Για να σας δω τώρα, αν τα βρει πάλι ο Τσίπρας µε τους δανειστές και φέρει εδώ τα µέτρα, αν θα παραιτηθείτε, κύριε Πολάκη,
ή αν θα κρατήσετε την καρεκλίτσα σας, όπως κάνατε τον Ιούλιο
του 2015! Γιατί εγώ τους Κρητικούς τους είχα για λεβέντες, όχι
για κότες λειράτες!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο για
πολύ λίγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
επί προσωπικού και επί του πολιτικού. Και κοίτα µε βαθιά µέσα
στα µάτια!
Πρώτον, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο οµιλίες σας που βρίζετε
τον Καραµανλή -αυτόν που υπερασπίστηκες σήµερα- βρίζεις τον
Σαµαρά, βρίζεις όλη τη Νέα Δηµοκρατία ως προδότες. Και σε
αυτή τη Νέα Δηµοκρατία…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Περίµενε, περίµενε. Έχεις πολλά προσωπικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ είµαι. Σε περιµένω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
σε αυτή τη Νέα Δηµοκρατία που έχεις βρίσει χειρότερα απ’ ό,τι
εµείς, επήγες και έγινες Υπουργός, από µεταγραφή µαζί µε τους
άλλους, ως ανταµοιβή, όπως και ο τότε αρχηγός σου, ο κ. Καρατζαφέρης, των υπηρεσιών που προσέφερες κι εσύ και ο οµόσταβλός σου και αρχηγός σου τότε, για τα γερµανικά υποβρύχια
και τις οµιλίες που κάνατε τότε. Γιατί έτσι έκαµες τη µεταγραφή.
Έτσι την έκαµες!
Και δεν µοιάζουµε. Εµείς δεν προσκυνήσαµε σε αυτή τη ζωή!
Εµείς δεν γλείψαµε εκεί που φτύναµε, όπως το έκαµες εσύ για
να γίνεις Υπουργός µιας κυβέρνησης που έβριζες, για να γίνεις
µνηµονιακότερος των µνηµονιακών και το πιο πιστό σκυλί του
Σόιµπλε από αυτά που έχει στην αυλή του! Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, εσύ κοιµάσαι το βράδυ και όλη η Νέα Δηµοκρατία
όταν σε µια βδοµάδα απέλυσες δυόµισι χιλιάδες γιατρούς, διέλυσες την πρωτοβάθµια κι έσπρωξες όλο τον κόσµο στην ιδιωτική υγεία εκείνη την περίοδο; Κοιµάσαι;
Εσύ κοιµάσαι το βράδυ ή θα κοιµηθείς απόψε, άµα σου πω ότι
από τους ανασφάλιστους που η πολιτική σας έβγαλε στη µη
ασφαλιστική κάλυψη και οι οποίοι τόλµησαν να ζητήσουν υγειονοµικές υπηρεσίες από τα νοσοκοµεία, επί των χρόνων που κυβερνούσατε και διαλύατε τη χώρα, -αυτοί που τόλµησαν να
ζητήσουν και σε επείγουσα φάση!- έχει βεβαιώσει το Υπουργείο
Οικονοµικών 30 εκατοµµύρια ευρώ χρέη προς τα νοσοκοµεία;
Εσύ τα δηµιούργησες αυτά τα χρέη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ονοµαστικά!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εσύ
τα δηµιούργησες αυτά τα χρέη. Εσύ, ο προκάτοχός σου και ο
επόµενος από εσένα τα δηµιουργήσατε αυτά τα χρέη.
Κι έχεις το θράσος και βγαίνεις και κουνείς το δάχτυλο και λες
αν εµείς κοιµόµαστε τα βράδια, που εφαρµόσαµε έναν νόµο τον
οποίο έχουν ψηφίσει όλα τα πολιτισµένα κράτη της Ευρώπης, σε
σχέση µε τις φυλακές;
Εσύ κοιµάσαι το βράδυ, όταν πετσόκοψες, µαζί µε τους προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατόχους σου και τους επόµενούς σου, τη δαπάνη για τη δηµόσια υγεία και περίθαλψη και έσπρωξες όλο τον κόσµο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς να ακουµπήσεις µία τρίχα από όλο το
σύστηµα που γεννούσε την υπερτιµολόγηση, τη διαφθορά και τη
λαµογιά στον χώρο της υγείας και που µε τους υπολογισµούς
που κάνουµε -και είναι µετριοπαθείς- στα 340 δισεκατοµµύρια
του χρέους που είχε φθάσει, τα 84 δισεκατοµµύρια είναι το
µαύρο χρήµα της υγείας; Σε πόσα έχεις συµµετοχή από αυτά τα
84 δισεκατοµµύρια και τολµάς και βγαίνεις και κουνάς το δάχτυλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε τον, µην τον κόβετε στο καλύτερο!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μισό
λεπτό. Διότι εκεί που µας χρωστούσαν πάνε να µας πάρουν και
το βόδι!
Όταν έκανες όλα αυτά, είδες αυτή τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των εικοσιπέντε νοµαταίων -γιατί δεν είναι παραπάνωνα έρθει να χτίσει τη δική σου πόρτα; Όχι, γιατί δεν τους πείραζες, γιατί ήσασταν µαζί, γιατί ήσασταν παρέα, γιατί µε τους δικούς σου της ΔΑΚΕ και τους υπόλοιπους µοιράζατε ρουσφετάκια, µετακινήσεις, µετατάξεις, βολέµατα, γλειψίµατα, προϋπολογισµούς νοσοκοµείων, «εκεί είναι δικοί µας, βάλε παραπάνω»,
σε άλλα «δεν είναι δικοί µας, βάλε παρακάτω» και τους είχες µέσα στο παιγνίδι αυτούς και εσύ και ο προκάτοχος και ο επόµενος
και γι’ αυτόν τον λόγο δεν σου έχτιζαν εσένα.
Εµείς τους τα κόψαµε, όµως, και γι’ αυτό µας επιτίθενται. Εικοσιπέντε είναι µε τις καµήλες και τα µουλάρια µαζί! Τόσοι είναι,
δεν είναι παραπάνω. Οι πραγµατικοί εργαζόµενοι µάς στηρίζουν,
γιατί αν δεν µας στήριζαν, δεν θα αντέχαµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και επειδή είστε και µέγας ψεύτης και εκτός από αγγλικά ξέρεις και αρχαία ελληνικά, γαλλικά ξέρεις;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξέρω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Μπράβο. Άµα ξέρεις γαλλικά, διάβασε τη δήλωση του Επιτρόπου
Μοσκοβισί, που λέει ότι δεν παραβαίνει καµµία συµφωνία η Ελλάδα.
Κάνετε µια κωλοτούµπα ότι αυτό είναι από το πλεόνασµα. Από
την υπεραπόδοση των εσόδων είναι. Όλη τη µαύρη καταστροφή
φέρνετε έξι µήνες, «πτωχεύουµε, καταρρέουν τα έσοδα, κάνουµε, δείχνουµε, µπήχνουµε». Δέκα νοµάτους έχω ρωτήσει από
διαφορετικές επαγγελµατικές κατηγορίες και όλοι, µα όλοι µου
λένε -και γιατροί και πλακάδες και µηχανικοί και ψυκτικοί και ό,τι
θες- ότι όλοι έχουν 30% αύξηση του τζίρου φέτος. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
(Γέλωτες-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γέλα, γέλα! Έτσι βγαίνουν τα έσοδα νοµίζεις! Ξέρεις πώς αλλιώς βγαίνουν; Βγαίνουν µε το ότι κατακαλόκαιρο, τον Αύγουστο,
το Υπουργείο Υγείας, γιατί τους πείσαµε τους ανθρώπους να βάλουν πλάτη, έδωσε σε έναν µήνα µέσα 950 εκατοµµύρια ευρώ
από ληξιπρόθεσµα. Αυτά µπήκαν στην αγορά. Μέχρι στιγµής
αυτά τα 950 εκατοµµύρια ευρώ µόνο των νοσοκοµείων και άλλα
460 εκατοµµύρια ευρώ του ΕΟΠΥΥ, που δόθηκαν και αυτά, έχουν
γεννήσει άλλα δύο και σε κάθε εµφανή κύκλο που κάνουν εισπράττει το κράτος και από εκεί και από τα είκοσι επτά εκατοµµύρια τουρίστες είναι η άνοδος και από την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής τον Σεπτέµβρη είναι η άνοδος και από τη
µείωση της ανεργίας είναι η άνοδος. Φέτος, το Υπουργείο Εργασίας για πρώτη φορά θα δώσει αυτό το ποσό στον ΕΟΠΥΥ. Γι’
αυτό ενισχύσαµε και τα δηµόσια νοσοκοµεία µε 400 εκατοµµύρια
ευρώ.
Εδώ το δίληµµα µπαίνει ως εξής. Η ελληνική Κυβέρνηση έχει
τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι αποικία. Υπογράψαµε έναν συµβιβασµό για να µην έρθει το χάος. Τηρήσαµε τη συµφωνία. Δεν
είναι αποικία για να ζητήσουµε την άδεια, γιατί είναι από την υπεραπόδοση των εσόδων. Μπορέσαµε να δώσουµε τη δέκατη τρίτη
σύνταξη και να καταργήσουµε την αύξηση για τον ΦΠΑ στα νησιά.
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Εσύ µε ποιον είσαι και όλη η υπόλοιπη παρέα σου; Με ποιον
είστε; Είστε µε την ελληνική Κυβέρνηση σε αυτό ή είστε µε τον
Σόιµπλε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τι ρωτάς τώρα; Το είπε ο Γεωργιάδης, µε τον Σόιµπλε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τι θα
ψηφίσετε σήµερα βρε, ναι ή όχι; Άσε τα σάπια γύρω-γύρω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να ξέρεις ένα πράγµα: Εγώ κοιµάµαι πολύ ήσυχος τα βράδια,
τόσο ήσυχος, γιατί εµένα δεν µε βαστά κανένας. Εσένα σε βαστούν, όµως, και σε βαστούν και στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Σε βαστούν και
τα ραβασάκια που έστελνες και εσύ και η γυναίκα σου για το
ποιον να διορίσουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει
να µου δώσετε οπωσδήποτε τον λόγο µετά επί προσωπικού!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σε
βαστά όλο αυτό το σύστηµα στο οποίο είχατε µπλέξει εκεί. Είναι
ένα σύστηµα που το ταΐζατε µε τουλάχιστον 6 εκατοµµύρια ευρώ
-έφτασε και 20 εκατοµµύρια ευρώ- διαφηµιστικής δαπάνης τον
χρόνο για να σας λιβανίζει από το πρωί ως το βράδυ και, ενώ καταστρέφατε, να λέει ότι είστε οι Υπουργοί του γαλαξία. Άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα χαρτιά βαστούνε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πάρτε το χαµπάρι και τοποθετηθείτε. Με ποιον είστε: Με την ελληνική Κυβέρνηση ή µε τον Σόιµπλε; Τέλος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Επί προσωπικού αυστηρά -δεν θα κάνουµε άλλο διάλογοέχετε τον λόγο, κύριε Γεωργιάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Εσείς το επιτρέψατε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όλα ήταν προσωπικά, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ,…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ξανακάνε µου µήνυση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …θα φέρεις τώρα εδώ τα
ραβασάκια…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κάνε
µου µήνυση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προστατέψτε µε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
αφήστε να µιλήσει και ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ξανακάνε µου µήνυση κι εσύ και αυτός που κάθεται πίσω από
εσένα.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Για µένα το λες;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
για σένα.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τώρα θα σου απαντήσω, παλιοκτήνος, παλιοτόµαρο! Τώρα περίµενε και θα ακούσεις!
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου τον λόγο επί προσωπικού να του
απαντήσω. Θα τα ακούσει τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τι θα
µου πεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Πολάκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
αφήστε µε λίγο να µιλήσω και θα σας δώσω αµέσως τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, σας έδωσα τον λόγο και µιλήσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
τι λέτε «µε συγχωρείτε»; Αφήστε να τελειώσω την πρότασή µου.
Θα δώσω τον λόγο σε εσάς και στον κ. Σαλµά, επειδή αναφέρθηκε το όνοµά του και θα παρακαλέσω να κλείσουµε εδώ. Έχου-
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µε και το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητούµε.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πολάκη, θα φέρετε
τώρα στη Βουλή τα ραβασάκια τα δικά µου και της γυναίκας µου.
Εάν δεν τα φέρετε, θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο…
Εγώ θα κάνω µήνυση και εσείς θα αιτηθείτε να αρθεί η ασυλία
σας, για να τα φέρετε στο δικαστήριο.
Δεν θα κρύβεσαι, όµως, ρε γαϊδούρι, πίσω από την ασυλία. Το
κατάλαβες; Ψεύτη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θρασύδειλε, απατεώνα,
που τολµάς και πιάνεις στο στόµα σου το όνοµα της γυναίκας
µου!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν πάει έτσι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα αρθεί η ασυλία του
ψεύτη ή θα φέρει εδώ τα ραβασάκια! Γαϊδούρι! Απατεώνα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα κάνετε ανάκληση…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα φέρεις τα χαρτάκια
εδώ, παλιοψεύταρε Κρητίκαρε! Θα σου ξεριζώσω τα µουστάκια,
αν δεν τα φέρεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
θα κάνετε ανάκληση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έπιασε
στο στόµα του αυτός το όνοµα της γυναίκας µου! Αυτός! Αυτό
το υποκείµενο εκεί!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Να ανακαλέσει! Τα νταβατζηλίκια
σας αλλού!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ή θα φέρεις τα χαρτάκια
τώρα, αρχιγαϊδούρι, ή θα γίνει εδώ της Κρήτης! Φέρε τώρα εδώ
τα χαρτάκια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Είναι σοβαρά αυτά. Με την τιµή και την υπόληψή µου δεν
παίζει κανένας! Κανένας! Δεν σε είπα ούτε κλέφτη ούτε απατεώνα!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τόση ώρα εσύ δεν προσβάλλεις την τιµή
µας που µας ρωτάς τι επάγγελµα έχουµε και τι έχουµε κάνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
θα ανακαλέσετε. Δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτός ο τύπος νοµίζει ότι
µπορεί να ασχηµονεί και να κρύβεται στο µουστάκι.
Από εµένα δεν κρύβεσαι, Πολάκη. Έχει έρθει µήνυση και ο εισαγγελέας έχει φέρει στη Βουλή και αιτείται να γίνει ειδικό δικαστήριο για σένα. Το ξέρεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ωραία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όµως η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε καλύπτει. Κάποτε έλεγε εδώ η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι εσείς όποτε έρχεται για Υπουργό από τον εισαγγελέα, πρώτοι θα τον πηγαίνετε στη δικαιοσύνη.
Για να σε δω, λοιπόν, εδώ τώρα! Για τον φάκελο που έχει στείλει εδώ εισαγγελέας εναντίον σου θα ψηφίσετε να πάει στο δικαστήριο ο κ. Πολάκης; Όχι βέβαια, γιατί είναι κότα λειράτη ο κ.
Πολάκης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως άκου Πολάκη! Θα πέσετε κάποια στιγµή. Εσύ λες αργά,
εγώ λέω γρήγορα. Και τότε, κοίταξέ µε καλά στα µάτια,…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τι θα
γίνει; Σε κοιτάω στα µάτια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …δεν τη γλυτώνεις µε τίποτα!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Μπράβο, µπράβο!
Και απειλές τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, εντάξει.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τι θα µας κάνεις; Πες µας τι θα µας
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κάνεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπαµε, λοιπόν, ό,τι πει η
δικαιοσύνη, κύριε…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πες µας τι θα µας κάνεις! Τι θα µας
κάνεις;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα πάει στη δικαιοσύνη,
κύριε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κάντε λίγο ησυχία,
σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Μας απειλεί κιόλας µέσα στο Κοινοβούλιο! Τα νταβατζηλίκια σας αλλού!
Κι εσείς επικροτείτε! Αυτή είναι η δηµοκρατία σας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Πολάκης δεν θυµάται
ότι αυτοί οι συνδικαλιστές που ανέφερε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, για να κλείσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:…δεν είχαν χτίσει την πόρτα σε µένα, είπε.
Την είχαν χτίσει, λοιπόν, την πόρτα. Οι συνδικαλιστές είχαν χτίσει την πόρτα στο Δροµοκαΐτειο. Και ξέρετε ποιος ήταν πίσω από
τα τούβλα, όταν την έχτιζαν; Ο κ. Ξανθός που είναι τώρα Υπουργός Υγείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λες, βρε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τώρα κάνετε ότι δεν τους
ξέρετε. Όµως όταν ήµουν εγώ Υπουργός και δεν µε άφηναν να
µπω στα νοσοκοµεία και έκαναν επεισόδια και έχτιζαν τις πόρτες,
ήταν οι καλύτεροί σας φίλοι, κύριε Πολάκη. Τώρα ξαφνικά δεν
σας αρέσουν, γιατί τολµούν και σου ασκούν κριτική που τα έχεις
κάνει θάλασσα στην υγεία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όσον αφορά τους προϋπολογισµούς, είχε το θράσος να πει ότι κόψαµε τους προϋπολογισµούς. Οι προϋπολογισµοί τώρα είναι πιο κάτω απ’ ό,τι ήταν
πριν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τι λες;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πιο χαµηλοί είναι τώρα
απ’ ό,τι ήταν πριν.
Γιατί δεν τους αυξάνεις τους προϋπολογισµούς, Πολάκη, Κρητίκαρε;
Είπαµε γιατί, ας µην τα ξαναλέµε. Είναι κότα λειράτη!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τους
αύξησα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, καλά, εντάξει!
Άρα έρχεται εδώ στη Βουλή, ψεύδεται για όλα και λασπολογεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φέρε τα χαρτιά. Φέρε τα
ραβασάκια τώρα. Φέρε τα ραβασάκια εδώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τώρα
θα σου πω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, «θα σου πω»! Θα φέρεις τα ραβασάκια. Αλλιώς στα δικαστήρια. Φέρε τα ραβασάκια
εδώ να τα δουν οι συνάδελφοι. Ψεύτη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη!
Ο κ. Σαλµάς έχει τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, µετά. Κλείνουµε. Θα µιλήσει ο κ. Σαλµάς για ένα
λεπτό επί προσωπικού.
Έχετε τον λόγο, κύριε Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Πολάκης
είναι κατηγορούµενος από εµένα µε µήνυση. Και αντί να έχει την
ανδρεία να πάει στο δικαστήριο να µε αντιµετωπίσει για συκοφαντία που τον κατηγορώ, πήγε στην αρµόδια επιτροπή που κρίνει τις ασυλίες και παρακάλεσε να µην του αρθεί η ασυλία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε σίγουρος ότι παρακάλεσε;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πάµε παρακάτω. Περιγράφω δεδοµένα.
Να του άρετε την ασυλία. Θα αρθεί. Να του άρετε την ασυλία.
Διαβάστε τα Πρακτικά της επιτροπής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για πείτε µας πρώτα αν παρακάλεσε. Όλα ψέµατα λέτε!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δεύτερον, κύριε Πολάκη, για τη θητεία µου
σας προκαλώ να πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ, όµως, δεν πήγα ως Πρόεδρος της Αδελφότητας Σφακιωτών να παρακαλώ τους φαρµακοβιοµήχανους και τους προµηθευτές υγείας να µου δώσουν
λεφτά στα χέρια, για να αγοράσω ασθενοφόρο να το πάω στα
Σφακιά, όχι στον δήµο, να το πάω εγώ, οδηγώντας το, για να βγω
δήµαρχος στα Σφακιά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Εσύ!
Εγώ δεν όρισα ποτέ αντιπρόεδρο τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος, όταν γκρεµίστηκε ο Άγιος Ανδρέας από τον σεισµό το
2008, πληρώθηκε για τέσσερις µήνες εφηµερίες σε εντατική µονάδα που δεν λειτουργούσε, που ήταν κλειστή. Και τολµάτε και
τον έχετε εκεί. Αλητήριε!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, κλείστε εδώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τα Σφακιά, Πρόεδρέ µου, έχουν κάτι χιλιάδες άντρες και µία πουλακίδα που λέγεται Πολάκης, που κρύβεται κάθε φορά που συκοφαντεί.
Να είναι µετρηµένα τα λόγια σου, γιατί θα σε κλείσω φυλακή.
Στο είπα. Αρκεί να µην κρυφτείς πίσω από την ασυλία σου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να κάνω πρώτα µια
ανακοίνωση.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται να µη δώσετε
τον λόγο στον κύριο Υπουργό. Δεν µπορεί να ακούγονται αυτά
τα πράγµατα εδώ µέσα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας δώσω τον
λόγο αµέσως µετά την ανακοίνωση. Δώστε µου δύο λεπτά. Ηρεµήστε όλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα σε κλείσω φυλακή όταν θα αρθεί η ασυλία σου. Σε έχω έτοιµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ! Να ηρεµήσουµε λίγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Πολάκη, σε µισό λεπτό για να ηρεµήσουµε λίγο. Τα
παιδιά από το σχολείο που µας παρακολουθούν, περιµένουν
τόση ώρα υποµονετικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, 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 οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Καλαµάτας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Είµαστε σε διαδικασία -αυτό που παρακολουθήσατε ήταν παρένθεση-νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τώρα έχει γίνει µια παρένθεση ανάµεσα σε Βουλευτές. Συνηθίζονται αυτά. Μη σας εκπλήσσει. Αν έχετε λίγη υποµονή, θα παρακολουθήσετε και τη
διαδικασία νοµοθετικού έργου στη συνέχεια.
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Κύριε Υπουργέ, πριν σας δώσω τον λόγο, να παρακαλέσω να
µη ξεφύγουµε -ήδη κάναµε µια µεγάλη παρέκβαση- από το κυρίως έργο του έχουµε. Θα παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ σύντοµος και αν είναι δυνατόν -προσωπική παράκληση- να µην πυροδοτήσουµε νέες αντεγκλήσεις.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Αν έχουµε ζήτηµα επί προσωπικού, θα ξανακάνουµε, κύριε Πρόεδρε. Αλλιώς δεν θα δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ να
µην έχουµε. Να αναφερθούµε µόνο σε γεγονότα, χωρίς πρόσωπα, γιατί µετά θα έχετε δίκιο.
Κύριε Υπουργέ, για πολύ λίγο έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, απάντηση από τον κ. Γεωργιάδη αν είναι µε τον Σόιµπλε ή µε τους συνταξιούχους, τα ελληνικά νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και την ελληνική Κυβέρνηση, δεν πήρα.
Δεύτερον, επειδή εγώ δεν πετώ κουβέντες του αέρα, θα πω
µόνο ένα παράδειγµα, και θα έρθουν και όλα τα χαρτιά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ραβασάκια θέλουµε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Άστα
τώρα! Μη µου δείχνεις το δαχτυλάκι σου τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα ραβασάκια!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ένα
παράδειγµα µόνο. Είχατε, ναι ή όχι, άµισθη συνεργάτη στο Γραφείο Τύπου σας µια κυρία η οποία δεν είχε κανένα προσόν γι’
αυτήν τη θέση και την οποία µάλιστα, για να της βγάλετε ένα µηνιάτικο, τη στείλατε να αναλάβει δουλειά στο ΚΕΕΛΠΝΟ ως έργο
πεδίου εκεί µε τους πάσχοντες από AIDS κ.λπ.. Είχατε ή όχι; Πώς
διορίστηκε; Με τα προσόντα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε που σας διακόπτω.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Αυτό είναι το θέµα µας τώρα; Αυτό είναι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι,
κύριε Πρόεδρε. Απαντώ! Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ! Αυτές οι ερωτήσεις…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι,
κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλει απαντήσεις και µου κουνάει το δάχτυλο!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής είναι η κουβέντας µας αυτή σήµερα στο νοµοσχέδιο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πάµε
στο νοµοσχέδιο τώρα! Πολύ ωραία! Θα δώσω δύο απαντήσεις
και στον κ. Σαλµά. Διότι το να πετάµε στη λάσπη στον ανεµιστήρα -όταν είσαι ένοχος µέχρι εκεί που δεν πάει άλλο- είναι εύκολο.
Πρώτον, όσον αφορά το θέµα που είπατε, σας ενηµέρωσαν
λάθος τα παπαγαλάκια σας! Το ασθενοφόρο που πήγε στον Δήµο Σφακίων είναι ένα από τα παλιά ασθενοφόρα που είχε το
ΕΚΑΒ Χανίων και είναι λειτουργικότατο. Δεν το πετάξαµε µετά
που πήγαµε τα είκοσι πέντε ασθενοφόρα στην Κρήτη. Αυτά ήταν
µέρος των ενενήντα που για οκτώ χρόνια δεν τα έβρισκαν οι προκάτοχοί µας στις µίζες και δεν ολοκληρωνόταν ο διαγωνισµός.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πήρες λεφτά από τους φαρµακοβιοµήχανους; Ναι ή όχι; Πήγες και παρακαλούσες τους φαρµακοβιοµήχανους; Ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, κύριε Σαλµά!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Από
εκεί είναι το ασθενοφόρο!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Άσε την ανάλυση! Ναι ή όχι; Το παίζεις και
αντικαπιταλιστής! Έπαιρνε λεφτά από τους φαρµακοβιοµήχανους ο ήρωας της Αριστεράς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ! Δεν γίνεται έτσι!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Κάτσε κάτω! Σε άκουσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, αλλά πολύ σύντοµα.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεύτερον, η µήνυση που µου έκανε ο κ. Σαλµάς είναι γιατί, όπως φαίνεται και αποδεικνύεται και έχει κινηθεί και η διαδικασία από τον
ΕΟΠΥΥ, µέσα από µια σκανδαλωδέστατη διαδικασία τιµολόγησε
µε κλειστό ενοποιηµένο νοσήλιο µια πράξη που γίνεται στο ιατρείο στα 1.500 ευρώ, ενώ τώρα τιµολογήθηκε στα 300 ευρώ!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πρόεδρε, στοπ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κάτσε εκεί που είσαι!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ποιος τιµολόγησε; Εγώ τιµολόγησα, που
είναι η δουλειά του Πολάκη να τιµολογεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε µετά τον
λόγο! Μπορεί να πει ό,τι θέλει! Είναι δική του δουλειά να τιµολογεί. Δεν είναι δική µου!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κατέθεσε παραστατικά για 850.000 ευρώ, δεν θα τα πάρει και θα
του ζητηθούν και πίσω από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό είναι! Και όλα τα
υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλά, καλά!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Είσαι κατηγορούµενος γι’ αυτά που λες,
βρε ανόητε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί;
Επειδή µου έκανες µήνυση είµαι κατηγορούµενος;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Είσαι κατηγορούµενος!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εσύ
είσαι κατηγορούµενος, γιατί κατέθεσες 850 χιλιάρικα…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πας και κρύβεσαι για χίλια σηµεία!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
όταν έπρεπε να έχεις πάρει όχι πάνω από 100! Φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, µην
ανοίξουµε τέτοια συζήτηση!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τι λες, βρε ανόητε; Βλάκα! Πουλακίδα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Βγαίνουν οι ποµπές σας στη φόρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αυτά!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα σε φτιάξω εγώ!
Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν µπορούµε
έτσι! Δεν υπάρχει περίπτωση! Σας παρακαλώ!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για ένα
λεπτό επί προσωπικού! Αναφέρθηκε ο κύριος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν θα απαντήσετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω για ένα
λεπτό και κλείνω. Σας παρακαλώ! Είστε τόσο ευγενής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν θα απαντήσετε, γιατί µετά θα απαντήσει και ο κ. Πολάκης!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα πέσουν οι τόνοι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε έτσι, κύριοι συνάδελφοι!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Για ένα λεπτό και τελειώνει το θέµα. Πραγµατικά αφαιρέστε το από την οµιλία µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας δώσω τριάντα δευτερόλεπτα για µία πρόταση και τίποτα άλλο! Πραγµατικά
έχουµε υπερβεί όλα τα όρια.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ωραία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η ψηφοφορία έχει
µετατεθεί για πάρα πολλές ώρες µετά και έχει ανατραπεί ο προγραµµατισµός των συναδέλφων έχοντας µπλέξει σε ένα θέµα
εδώ. Και ξέρω ποια λέξη χρησιµοποιώ!
Ορίστε, σας δίνω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε στο θέµα αυτό στη Βουλή µε απουσία µου. Γι’
αυτό του υπέβαλα µήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση. Δεν
υπάρχει καµµία απολύτως διαδικασία από τον ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Πολάκης δεν έχει καταθέσει κανένα χαρτί, πουθενά και τίποτα!
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Ο κ. Πολάκης είναι κατηγορούµενος, παρουσιάστηκε στην αρµόδια επιτροπή και είπε να µην αρθεί η ασυλία του!
Καθαρές κουβέντες! Εγώ, κύριε Πολάκη, θέλω να πάµε στα δικαστήρια. Αν υπάρχει κάτι το µεµπτό, θα είµαι εγώ υπόλογος.
Αλλιώς, θα αποδείξετε εσείς αυτά που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
αυτό που λέει ο κ. Πολάκης έγινε όλο επί Πολάκη. Την ευθύνη
τιµολόγησης των εξετάσεων την έχει ο εκάστοτε Υπουργός. Τον
Ιούνιο του 2015 µέχρι τον Μάρτιο του 2016 την ευθύνη τιµολόγησης την έχει ο Πολάκης, ο οποίος δεν έκανε τίποτα και ήρθε
τώρα να ζητήσει τα ρέστα! Αυτό είναι όλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Σαλµά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι! Τελείωσε!
Δεν µπορούµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού µε ρώτησε! Να µην
απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τελείωσε! Έχει
κλείσει το θέµα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για είκοσι
δευτερόλεπτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, µε ρώτησε! Δεν µε
ρώτησε; Να πάρω τον λόγο για να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε κλάσµα του δευτερολέπτου!
Η κ. Θελερίτη έχει τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
λίγο ησυχία, για να µπορώ να µιλήσω. Ευχαριστώ.
Έλαβα τον λόγο σήµερα για να µιλήσω, κυρίως, για τις τροπολογίες. Όµως επειδή προκλήθηκα, θα ήθελα να σχολιάσω µε
επιχειρήµατα αυτά που ειπώθηκαν εδώ στην Αίθουσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώµη, αλλά δεν µπορώ να µιλήσω, εάν
δεν υπάρχει ησυχία. Λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συγγνώµη, εγώ
φταίω.
Λίγη ησυχία, παρακαλώ, στην Αίθουσα.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ λίγη ησυχία, για να ακούσουµε την οµιλήτρια. Σας παρακαλώ! Κύριε Γεωργιάδη!
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, δεν σέβεστε τους συναδέλφους σας. Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να σεβαστούµε τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ, κύριε
Γεωργιάδη.
Κυρία Θελερίτη, συνεχίστε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θα ήθελα, λοιπόν, να σχολιάσω τα «περί
µη αξιοπρεπούς Κυβέρνησης, τους λεονταρισµούς αυτής της
Κυβέρνησης που ακροβατεί στην επιπολαιότητα και στον λαϊκισµό». Αυτά ειπώθηκαν από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Και πριν θέσω µια σειρά ερωτηµάτων, θα ήθελα να επικαλεστώ
µια πρόταση του συναδέλφου Δουζίνα, η οποία µε εκφράζει: «Αν
κάποιος µε πει λαϊκιστή, επειδή εκφράζω τα λαϊκά συµφέροντα
κόντρα σε αυτήν την ελίτ, τότε δεν έχω κανένα πρόβληµα. Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που περιφρονεί ανθρώπους
πρέπει, όπως είπε και ο Σάντερς, να αντιπαραβάλουµε έναν αριστερό λαϊκισµό».
Απέναντι, λοιπόν, στην καταστροφή, που εσείς επικαλείστε ότι
εµείς φέραµε, εµείς σήµερα ερχόµαστε πραγµατικά να αντιµετωπίσουµε …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Συγγνώµη, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µιλήσω.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν µε σέβεστε. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, κύ-
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ριοι συνάδελφοι! Να µην αναφερθώ ονοµαστικά, δεν κάνει, αλλά
λίγη ησυχία, σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κυρία Θελερίτη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Συνεχίζω.
Εµείς θα συνεχίσουµε να διαπραγµατευόµαστε και θα δίνουµε
µάχες. Μπορεί να µην είναι όλες ένδοξες, αλλά όµως, θα δίνουµε
µάχες. Και αν χρειαστεί να συµβιβαστούµε σε αυτόν τον επώδυνο συµβιβασµό δεν διστάζουµε να έρθουµε και να πάρουµε µέτρα, όταν ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού µας πλήττεται από
αυτές τις µνηµονιακές πολιτικές.
Και όσο και αν επιχειρείτε σήµερα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να αλλάξετε την ατζέντα χρησιµοποιώντας δηλώσεις συναδέλφων, δεν θα αποφύγετε
να απαντήσετε αν θα καταψηφίσετε την στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων ή θα συνταχθείτε µε τις πιο ακραίες φωνές στην Ευρώπη.
Και εδώ σας θυµίζω τη δήλωση του Μοσκοβισί, που αποκαθιστά την πραγµατικότητα και έρχεται σε αντίθεση µε τους πιο
ακραίους κύκλους που προσπαθούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη διαπραγµάτευση. Δεν έχουν αλλάξει τα µέτρα που αποφάσισε η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Και τι άλλο τόνισε ο Επίτροπος; Ότι απαραίτητη είναι η ελάφρυνση του χρέους, η οποία
δεν έρχεται σε αντίθεση µε την κοινωνική συνοχή που αναµένει
ο ελληνικός λαός.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν πρέπει να επιτρέψουµε και η Συµπολίτευση και η Αντιπολίτευση, να συµβεί
αυτό στη χώρα µας, αυτό που είναι δικαίωµα για κάθε χώρα να
χρησιµοποιούµε µόνο ένα µικρό µέρος ενός κλάσµατος από τα
έσοδα ή το πλεόνασµα -δεν έχει σηµασία- για να στηρίξει οµάδες
που πλήττονται και πληρώνουν καθηµερινά τις πολιτικές της λιτότητας και την κρίση.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πρέπει πραγµατικά
σήµερα εδώ να δώσουµε το παράδειγµα και να αφήσουµε µια
παρακαταθήκη ότι αυτή η χώρα δεν είναι αποικία. Και πρέπει να
το κάνουµε σήµερα.
Γι’ αυτό καλώ πραγµατικά την Αντιπολίτευση να σταθεί µπροστά στη σοβαρότητα αυτής της στιγµής και να αποφασίσουµε
όλοι µαζί ότι πραγµατικά µπορούµε να αντιµετωπίσουµε πλεονάσµατα ως χώρα εµείς και να τα δώσουµε σε αυτούς που πλήττονται και πλήρωσαν την κρίση.
Και φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν ήρθαµε εδώ από το πουθενά ούτε πήγαµε σε κανένα
διάστηµα.
Υπήρχαν τα προηγούµενα χρόνια, υπήρχαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις και εσείς είστε αυτοί που κόψατε το ΕΚΑΣ, εσείς
είστε που το ψηφίσατε το 2014, εσείς είσαστε που αποφασίσατε
διάφορα πράγµατα στη διαπραγµάτευση και εµείς αναγκαστήκαµε να κάνουµε τον επώδυνο συµβιβασµό. Αυτά να µην τα ξεχνάµε. Δεν ζούµε στο διάστηµα.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ, µιας και αυτός είναι ο λόγος
που πήρα σήµερα τον λόγο, σε τρεις βουλευτικές τροπολογίες,
που αφορούν ανανεώσεις συµβάσεων:
Η µία είναι η παράταση συµβάσεων εργαζοµένων στα Γραφεία
Δικτύωσης και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, δηλαδή τα
γραφεία ισότητας που υπάρχουν στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ,
όπου εκεί πραγµατικά έρχεται µε µία τροποποίηση η ΠΕΤΑ να
µπει ως συµβαλλόµενη εργοδότρια εταιρεία, γιατί πριν ήταν η
ΚΕΔΕ και δεν µπορούσε µε το ποσό που προβλεπόταν από τη
χρηµατοδότηση να πληρώσει τους εργαζόµενους. Άρα αυτή η
τροπολογία έρχεται πραγµατικά να διορθώσει ένα πρόβληµα
που υπήρχε, για να πληρωθούν εννέα µήνες αναδροµικά οι απλήρωτοι εργαζόµενοι.
Αυτή η τροπολογία είναι, θα λέγαµε, στο ίδιο πλαίσιο και στην
ίδια φιλοσοφία της υπουργικής που παρουσιάστηκε από τον κ.
Σκουρλέτη για ανανέωση συµβάσεων προσωπικού που απασχολείται στα συµβουλευτικά κέντρα για τη βία κατά των γυναικών
στο πλαίσιο των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Δεύτερον, θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία που αφορά
την παράταση διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ, η οποία αφορά
δήµους οι οποίοι δεν πρόλαβαν, λόγω και των δυσµενών συνθηκών, να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους και έρχεται ένας άλλος
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δήµος, για έναν χρόνο ακόµα, να τους παρέχει διοικητική υποστήριξη.
Τρίτη τροπολογία είναι η παράταση της συγχώνευσης των
ΦΟΔΣΑ. Όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά µε το άρθρο 13 του
ν.4071/2012 ότι συνίσταται περιφερειακός ΦΟΔΣΑ και όλα τα νοµικά πρόσωπά που λειτουργούσαν, είτε ως σύνδεσµοι είτε ως
ανώνυµες εταιρίες είτε µε άλλης νοµικής µορφής επιχειρήσεις
ΦΟΔΣΑ, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα περιφερειακό. Δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία
που προβλεπόταν γι’ αυτήν τη συγχώνευση, η τροπολογία ζητάει
µία παράταση αυτής της προθεσµίας µέχρι 30-6-2017.
Τέλος, θα ήθελα πραγµατικά να αναφερθώ κι εγώ στην τροπολογία που υποστήριξε ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης, που αποτελεί µία ανάσα για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης επιµήκυνσης αποπληρωµής των δανείων που
έχουν συνάψει από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
που αποσκοπούν στην οικονοµική εξυγίανσής τους. Μέχρι και
τριάντα πέντε έτη είναι αυτή.
Επίσης, µε δεδοµένων ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξελίσσεται σε µία αναπτυξιακή τράπεζα της αυτοδιοίκησης, µε την ίδια αυτή τροπολογία παρέχεται δυνατότητα να επιχορηγεί από έσοδα των ιδίων πόρων της για εκπόνηση µελετών
και ωρίµανση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Άρα, να βοηθήσουµε µικρούς και νησιωτικούς δήµους, που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες και µπορούν
πραγµατικά να βοηθηθούν µέσα από αυτά τα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, και τελειώνω πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου
δυο λεπτά, η τροπολογία 803/55 αφορά τις συµβάσεις µισθώσεις
για τα συµβουλευτικά µέτρα, όπως προανέφερα, που αφορούν
τη βία κατά των γυναικών. Εδώ τι είναι αυτή η τροπολογία;
Επειδή κύριος δικαιούχος του έργου, που χρηµατοδοτεί αυτά τα
συµβουλευτικά κέντρα, είναι το Κέντρο Ερευνών για την Ισότητα,
έρχεται αυτή η τροπολογία και, επειδή είναι ο κύριος δικαιούχος,
τη συµπληρώνει, ώστε να µπορούν και αυτοί να υπεισέλθουν ως
αντισυµβαλλόµενοι στη σχετική σύµβαση µίσθωσης. Άρα, µε
αυτό µπορούν ακριβώς να λειτουργήσουν τα κέντρα και να πληρωθούν από το ΚΕΘΙ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Θελερίτη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χτες έκανα µια αναφορά, εκτεταµένη µάλιστα, στις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου περί ΕΦΚΑ,
δηλαδή αυτού του νέου οργανισµού που ενώνει όλα τα ταµεία
σε ένα.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου κι εγώ θυµίσαµε ότι θέση µας ήταν
πως το ένα ταµείο ήταν λάθος και πως τα τρία ταµεία ήταν η ορθότερη επιλογή. Επίσης, θυµίσαµε ότι ο κ. Κατρούγκαλος, τότε
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, έλεγε ότι από
την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του ασφαλιστικού ΕΦΚΑ θα εξοικονοµούσε 500 εκατοµµύρια ευρώ και δεν θα έκανε οριζόντιες
περικοπές.
Απέδειξα, χρησιµοποιώντας τα επιχειρήµατα του Γενικού Λογιστηρίου, ότι από το παρόν σχέδιο νόµου, τα πολλά του άρθρα
περί ΕΦΚΑ, δεν προκύπτει εξοικονόµηση ούτε ενός ευρώ. Υπάρχουν νέες δαπάνες και περικοπές που ισοφαρίζει η µία την άλλη
και δεν προκύπτει ούτε ένα ευρώ εξοικονόµησης. Έλεγε ψέµατα
ο κ. Κατρούγκαλος. Ο Υφυπουργός πήρε τον λόγο µετά την οµιλία µου και δεν έκανε καµµία αναφορά.
Ψέµατα, λοιπόν, λέγατε σε σχέση µε την αλλαγή της αρχιτεκτονικής και το όφελος που θα είχε δήθεν η χώρα. Ψέµατα λέτε
ότι έχετε προστατεύσει τους συνταξιούχους. Ωµά ψέµατα. Δεν
έχω χρόνο να τις αναφέρω όλες, αλλά θα αναφέρω ορισµένες
από τις περικοπές που έχετε ψηφίσει και από τα επόµενα έτη αρχίζει η εφαρµογή τους.
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Μέσα στο 2017, λόγου χάρη και µέσα στον Σεπτέµβριο για δύο
εκατοµµύρια εξακοσίες χιλιάδες συνταξιούχους θα προσδιοριστεί η προσωπική διαφορά, που από το 2018 θα δούµε, µε το µεσοπρόθεσµο ή µε κάποια άλλα µέτρα που θα φέρετε, πώς θα
διαρρυθµιστεί στον χρόνο η περικοπή της. Αυτό σηµαίνει για εκατοµµύρια συνταξιούχους περικοπή της κύριας σύνταξής τους.
Της κύριας σύνταξής τους, κυρίες και κύριοι, που δεν θα πειράζατε τις κύριες συντάξεις.
Επίσης, αυξήσατε το κόστος της εξαγοράς πλασµατικών χρόνων ασφάλισης από το 6,67% στο 20%. Αφορά το δηµόσιο αυτό.
Εσείς τα κάνατε αυτά. Και αναφέρω ελάχιστα. Είναι δέκα οι περιπτώσεις των νέων περικοπών στο πεδίο του ασφαλιστικού. Και
όταν µιλάµε για συνταξιούχους, δεν είναι παράλογο να κάνουµε
αναφορά και στο επίδοµα του ΕΚΑΣ. Το 2017 θα γίνει η µεγάλη
σφαγή και το 2018 θα τελειώσει. Αυτό είναι το κοινωνικό σας βιογραφικό, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Επίσης, ανέφερα ότι στα άρθρα 61, 62, 63 καταληστεύεται ο
ΕΟΠΥΥ, χάριν του ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ, διότι εκεί που του χρωστούσαν του ΕΟΠΥΥ, του παίρνουν και το βόδι. Για τις επιτροπές που
θα µελετήσουν πόσα είναι τα χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ, 5% περικοπή επί των χρεών αυτών, χάριν του ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ, 5% για
το ΙΚΑ και 2% για το ΕΦΚΑ. Από τα λεφτά του ΕΟΠΥΥ. Εκεί που
του χρωστάτε, του παίρνετε κιόλας!
Χθες έκανα αυτές τις αναφορές που συγκροτούν τους λόγους
της άρνησής µας να ψηφίσουµε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Και φυσικά, µέσα στο περιβάλλον που συζητείται η πρωτοβουλία
της κ. Φωτίου, πώς είναι δυνατόν να µην σχολιάσουµε τα µείζονα
θέµατα που συγκροτούν το πολιτικό πρόβληµα, που έχει σήµερα
και χθες µπροστά της η Βουλή των Ελλήνων: Ο Πρωθυπουργός
µετά το Eurogroup έπρεπε να έχει παραιτηθεί, για λόγους πολιτικού φιλότιµου.
Στο Eurogroup, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -και έχουµε την
ευκαιρία αυτά να τα πούµε και σήµερα, αλλά θα έχουµε και πολλές ευκαιρίες όσο περνάει ο χρόνος και συνεχίζεται η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-, κατ’ αρχάς δέχθηκε αυτό που ζητούµε,
βέβαια, αλλά αποδέχθηκε όλους τους όρους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Και δεν κατάφερε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να αξιοποιήσει τη σύγκρουση Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αποδέχθηκε ό,τι ζητούσαν και οι δύο. Καθολική ήττα σε όλα τα επίπεδα.
Και είπα, όταν συζητούσαµε τον προϋπολογισµό, ότι η αποδοχή των όρων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου συγκροτεί
ένα νέο -µετά το Μάιο µε τον κόφτη και το υπερταµείο των 100
χρόνων παράδοσης δηµόσιας περιουσίας-, τρίτο µνηµόνιο plus.
Τώρα συµφωνεί και για τη δεύτερη εκδοχή, τη δεύτερη version,
τη δεύτερη φάση του τρίτου µνηµονίου plus, που θα είναι όλα
όσα ξέρετε, ξέρουµε πως προϋποθέτει το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο για να συµµετάσχει, δηλαδή τα εργασιακά, τη µείωση του
αφορολογήτου και άλλα.
Δεχθήκατε, επίσης, να έχουµε ένα µεσοπρόθεσµο που θα
αφορά όχι το 2018, αλλά και τα µετέπειτα έτη, που οι ίδιοι οι
Υπουργοί σας αναγνωρίζουν ότι το κόστος των µέτρων αγγίζει
τα 4 δισεκατοµµύρια για έκαστο έτος. Αποδεχθήκατε -verbatim
προκύπτει αυτό από την απόφαση του Eurogroup- ότι και µετά
το 2018 θα έχουµε πλεονάσµατα 3,5%. Και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Ιουνίου αποδεικνύει αυτό που έχετε
δεχθεί και άλλα έγγραφα, που θα κατατίθενται όσο περνά ο χρόνος, θα το αποδείξουν. Προφανώς αυτό θα προκύψει και από το
µεσοπρόθεσµο, όταν θα το καταθέσετε εν όψει της δεύτερης
αξιολόγησης.
Ακούστε: Εγώ δεν ρώτησα τον Υπουργό Οικονοµικών τι εννοεί
ο κ. Ντάισελµπλουµ όταν λέει, «Τρία θα είναι τα χρόνια του πλεονάσµατος 3,5%, πέντε θα είναι, επτά θα είναι;». Δεν µε νοιάζει
αυτό. Τον ρώτησα: «To 2019 πάµε για 3,5% πλεόνασµα;». Καµµία
απάντηση. Υποτίθεται ότι διαπραγµατεύεται.
Αυτά, ως σύνοψη της ήττας του Eurogroup, ήταν λόγος να
πεις, «Δεν τα καταφέρνω, παραιτούµαι». Οφείλεις να το κάνεις
και τώρα, αλλά όφειλες να το κάνεις πρωτίστως τότε. Δεν το έκανες.
Ταυτόχρονα, έφερες έναν προϋπολογισµό -τα είπαµε αυτά-
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που αφαιµάσσει κατά κυριολεξία τους φτωχότερους µε τα 2,5
δισεκατοµµύρια των έµµεσων φόρων. Τα είπαµε εδώ γραµµή µε
γραµµή, λέξη προς λέξη επί πέντε ηµέρες.
Μέσα στην ήττα αυτή ως αντιστάθµισµα πολιτικό -άλλος το
βλέπει εκλογικό, εγώ δεν το βλέπω- είπες, «Θα δώσω κάτι». «Να
σε κάψω, Γιάννη µου, να σε αλείψω λάδι». Σας απαντήσαµε εκείνη την εβδοµάδα.
Η δηµαγωγία συνεχίζεται. Η δηµαγωγία, η δηµοκοπία και το
ψέµα συνεχίζονται. Αυτό το µέτρο, αυτό το εφάπαξ βοήθηµα εµείς ασκήσαµε κριτική για την πολιτική µεθοδολογία της Κυβέρνησης, είπαµε, όµως, ότι το ψηφίζουµε, σας τα είπαµε αυτά από
την περασµένη εβδοµάδα- επιχειρείτε τώρα να το κάνετε εσωτερικό θέµα, γιατί µέσα στην ήττα και στις συνέπειες της ήττας και
τη ντροπή των στελεχών σας, πρέπει να βρείτε ένα αντιστάθµισµα, κάτι να πείτε. Αυτό αποδεικνύεται από τους χειρισµούς σας
και από αυτά που ακούµε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σηµειωτέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι τη διαπραγµάτευση δεν την κάνει η αντιπολίτευση, για να ξέρει ακριβώς λεπτοµέρειες. Τη διαπραγµάτευση την κάνει η Κυβέρνηση. Και
αυτή γνωρίζει όρια και αυτή έχει ευθύνες. Για καµµία κυβερνητική επιλογή δεν θα έχουµε ευθύνη ως προς τις συνέπειές της.
Όµως, έτσι όπως χειρίζεστε το θέµα και πάλι, αποδεικνύεται
ότι το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, του πρώτου εξαµήνου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ -το πρωτεύων πρόβληµαδεν ήταν ο κ. Βαρουφάκης, ήταν ο κ. Τσίπρας. Αυτός είναι ο
ενορχηστρωτής της ανευθυνότητας σε βάρος της πατρίδας.
Αυτός είναι που τσάκισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτός
είναι που έκανε όσα έκανε και κάνει µε ένα γνώµονα και ένα κριτήριο: το δικό του προσωπικό, πολιτικό συµφέρον και το συµφέρον του κόµµατός του σε βάρος της πατρίδας, σε βάρος των
Ελληνίδων, σε βάρος των Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας σιγά-σιγά, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δώσατε τον λόγο για προσωπικό θέµα σε Υπουργό και µίλησε εννιά
λεπτά. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είναι ειδική η συνεδρίαση και θα µου επιτρέψετε ένα λεπτό ακόµα.
Δεν περνάνε τα όσα επιχειρείτε να κάνετε περί εσωτερικών µετώπων. Υπάρχει πλούσια, πλουσιότατη εµπειρία. Δεν µετράνε
αυτά εκλογικά και πολιτικά. Είστε στο πλαίσιο και στο δρόµο που
χαράξατε για την ήττα σας και αυτή τη διαδροµή κανένας δεν
µπορεί να την ανακόψει, όσο πρωτοφανώς τυχοδιώκτης κι αν
είναι. Γιατί αυτό είναι ο Πρωθυπουργός, πρωτοφανώς ένας τυχοδιώκτης που δεν έχει προηγούµενο στον 20ο και στον 21ο
αιώνα. Στο 19ο έχει. Και έχω πει χίλιες φορές ότι το πρότυπό του,
το πρότυπο του οποίου µετατυπία αποτελεί, είναι ο Δηληγιάννης.
Τα λάθη του, όµως, θα τα πληρώσει µόνος του. Και, µάλιστα,
τα λάθη του θα τα πληρώσει εντόκως. Και για όποιο µπλέξιµο δηµιουργεί στη χώρα, υπεύθυνος είναι ο ίδιος και όποιοι τον στηρίζουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την πατρίδα µια λύση υπάρχει: Να παραιτηθεί ο κ. Τσίπρας αυτήν τη στιγµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, 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 πέντε µαθήτριες και µαθητές καθώς και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Γυµνάσιο Καλαµάτας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές ότι παρακολουθούν µια διαδικασία νοµοθετικού έργου. Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Είµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου και µετά από µερικές ώρες θα ψηφίσουµε,
ώστε να γίνει νόµος του κράτους.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εάν κάποιος παρατηρούσε από µια άλλη
χώρα αυτά που συµβαίνουν σε σχέση µε το επίδοµα για τους
συνταξιούχους, µπορεί να τα έβρισκε ακόµα και διασκεδαστικά.
Επειδή, όµως, εµείς τα ζούµε στην πατρίδα µας, νοµίζω πως σε
όλους φαίνονται θλιβερά. Και εξηγούµαι.
Να δοθεί το επίδοµα στους συνταξιούχους; Βεβαίως και να
δοθεί. Αυτό είναι, νοµίζω, παραπάνω από σαφές. Όµως, θέλω να
προσθέσω τρία «αλλά» και θα ήθελα κάθε καλόπιστος συνάδελφος στην Αίθουσα να σκεφτεί αν υπερβάλλω σε όλα όσα λέω.
Η Κυβέρνηση που αποφάσισε να δώσει το επίδοµα των 617
εκατοµµυρίων ευρώ και κοµπάζει για αυτό -το έχει βαφτίσει, µάλιστα, και δέκατη τρίτη σύνταξη- έχει φροντίσει την προηγούµενη χρονιά µόνο από την αύξηση της εισφοράς των συνταξιούχων υπέρ ΕΟΠΥΥ να τους πάρει από τις τσέπες 710 εκατοµµύρια
ευρώ. Δηλαδή, µόνο από αυτό το µέτρο παίρνει 100 εκατοµµύρια
ευρώ παραπάνω από τους συνταξιούχους σε σχέση µε το επίδοµα που δίνει.
Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός όταν ο κ. Σαµαράς έκανε το αντίστοιχο µε το κοινωνικό µέρισµα το 2014, σε δηλώσεις του από
τα Γιάννενα είχε θεωρήσει τη σχετική κίνηση ως ντροπή, καταισχύνη και το επίδοµα «ψίχουλα». Πότε είχε δίκιο; Τότε που κατέκρινε τη Νέα Δηµοκρατία ή τώρα που κάνει το ίδιο; Δεν µπορεί
να έχει δίκιο και τις δύο φορές.
Τρίτον, αποδεικνύεται ότι όλη αυτήν την κίνηση δεν την έκανε
µόνο χωρίς συνεννόηση µε τους πιστωτές, αλλά και ότι -καθώς
φάνηκε πια από τις επίσηµες δηλώσεις του Eurogroup και του
ESM- θα υπάρξουν δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα. Ήδη, λόγω
αυτής της κίνησης, πάγωσαν τα µέτρα για το χρέος, που τόσο
διαφηµίσατε την περασµένη εβδοµάδα.
Θα υπάρξουν, λοιπόν, δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα, προφανώς και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ζουν στην ίδια χώρα.
Εποµένως, το συµπέρασµα που βγάζω είναι ότι την Κυβέρνηση
δεν την ενδιαφέρουν τόσο οι συνταξιούχοι, αλλά οι εκλογές και
πώς θα περιορίσει την έκταση της ήττας της.
Αλλιώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν σας
ενδιέφερε αυτό, θα περιµένατε δυο, τρεις µήνες µέχρι να επισηµοποιηθούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT και να
κάνετε αυτήν την κίνηση µε απόλυτη ασφάλεια και για τη χώρα
και για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Νοµίζω
κάθε καλόπιστος συµπατριώτης µας το καταλαβαίνει. Τι ήταν
αυτή η βιασύνη Χριστουγεννιάτικα; Αυτό που σας νοιάζει είναι ο
περιορισµός της έκτασης της ήττας σας. Νοµίζετε -έχετε ακόµα
µια αυταπάτη- ότι µε αυτόν τον τρόπο θα το πετύχετε.
Έρχοµαι σε κάτι πολύ συγκεκριµένο και θέλω την προσοχή
των Υπουργών.
Εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, σας καταθέτω αυτήν την
ώρα µια πολύ σαφή πρόταση. Αποσύρετε αυτήν την τροπολογία.
Συνεννοηθείτε τις επόµενες µέρες και τους επόµενους µήνες µε
τους πιστωτές, φέρτε -αφού καταλήξετε µαζί τους- µια καινούργια ρύθµιση και η Νέα Δηµοκρατία θα την ψηφίσει. Είναι µια καλόπιστη τοποθέτηση. Περιµένουµε να συνεννοηθείτε µε τον κ.
Τσίπρα που είναι στις Βρυξέλλες, µε το οικονοµικό επιτελείο και
περιµένουµε εν όψει της ψηφοφορίας την απάντησή σας. Καθαροί λογαριασµοί, καλόπιστη τοποθέτηση. Περιµένουµε απάντηση
από την Κυβέρνηση.
Εν τω µεταξύ, η Κυβέρνηση -είναι ολοφάνερο από µια σειρά
κινήσεις των τελευταίων ηµερών και όχι µόνο-, προετοιµάζει την
εκλογική της απόδραση. Γι’ αυτό έχετε βάλει πάλι τη φουστανέλα του δηµοψηφίσµατος, όπως τότε που κάνατε το «Όχι»,
«Ναι» µέσα σε µια εβδοµάδα. Και βρίσκετε πάλι τους γνώριµους
εχθρούς σας. Επιτίθεστε στο ΔΝΤ. Οποία έκπληξη!
Μόνο που το ΔΝΤ -και κατέθεσα τα χαρτιά την περασµένη
εβδοµάδα εδώ στη Βουλή- ζητούσε µέτρα για το 2014 και το
2015 της τάξεως των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εσείς που είστε
τόσο λεβέντες και ηρωικοί για το 2015 και 2016 φέρατε µέτρα 6
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Στην ίδια περίοδο φέρατε διπλάσια µέτρα από αυτά που ζητούσε το ΔΝΤ. Και εάν προσθέσουµε τα
µέτρα του 2017, είναι τριπλάσια τα µέτρα.
Επιτίθεστε στον Σόιµπλε. Μάλιστα. Άλλη µία έκπληξη είναι
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αυτό. Μόνο που έχετε σπεύσει πριν από µερικές µόνο µέρες να
συµφωνήσετε µε τον Σόιµπλε ότι η χώρα θα πρέπει να έχει πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ και µάλιστα σε µεσοπρόθεσµη
φάση. Αυτές είναι οι λεβεντιές σας και αυτή είναι η προσέγγισή
σας. Για αυτό έχετε και τη δηµοσκοπική κατάρρευση που έχετε,
γιατί γινόσαστε προκλητικοί. Κάθε µέρα γίνεστε προκλητικοί.
Βεβαίως, τι κάνετε αυτήν την ώρα; Τι κάνετε όλες τις τελευταίες µέρες; Παρεµπιπτόντως στη Νίσυρο ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ τη ρήτρα νησιωτικότητος η
οποία ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στο Σύνταγµά µας. Κάνετε,
λοιπόν, συνολικά πολιτικάντικους χειρισµούς, οι οποίοι -και θέλω
να το ακούσετε, σας το λέω καλόπιστα- βάζουν βούτυρο στο ψωµί κάθε σκληρού πολιτικού στη βόρεια Ευρώπη που θέλει να διώξει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αυτό κάνετε. Δεν αξίζει για
δύο, τρεις ποσοστιαίες µονάδες στις εκλογές να παίξετε την Ελλάδα στα ζάρια. Και σας το λέω να το σκεφτείτε, γιατί πάνω από
τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία υπάρχει η Ελλάδα. Έχετε
καιρό να αλλάξετε στάση. Μην φέρνετε και άλλα κακά στη χώρα
κοντά σε αυτά που έχετε σωρεύσει την τελευταία διετία.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε µια πάρα πολύ σαφή θέση. Λέµε «Ναι»
στο επίδοµα για τους συνταξιούχους και «Όχι» στον λαϊκισµό και
στον τυχοδιωκτισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτόν τον λόγο θα ψηφίσουµε «Παρών». Εάν, όµως, δεχτείτε την πρότασή µας και αποσύρετε την τροπολογία, είµαστε εδώ να το συζητήσουµε και να
ψηφίσουµε, φυσικά, το µέτρο αυτό για τους συνταξιούχους, διότι
θέλουµε να στηρίξουµε τους συνταξιούχους. Δεν θέλουµε να
στηρίξουµε φυσικά τον τυχοδιωκτισµό του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει
και τον ίδιο, αλλά πρωτίστως βλάπτει την πατρίδα µας, την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζηδάκη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. Δεν κατάλαβα, έχω µια απορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε τον λόγο,
κυρία Υπουργέ. Σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, έχω µια απορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποια διαδικασία;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πρέπει να
δούµε τι θα απαντήσουµε. Κάνει µια πρόταση. Αυτή τη στιγµή
είµαι η Υπουργός που εισηγείται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και πρέπει να κάνω µια τοποθέτηση. Πρέπει να καταλάβουµε τι
είπε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κυρία
Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είπατε δύο
πράγµατα: Το πρώτο, να αποσύρουµε την τροπολογία, την οποία
και θα ψηφίσετε, φαντάζοµαι, όταν θα έρθει, δηλαδή τον Μάρτιο.
Καλά το κατάλαβα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα σας πω µετά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, καλά
το κατάλαβα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα σας απαντήσω µετά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι είναι
όλη πρόταση. Ή αποσύρεται τώρα η τροπολογία και θα ψηφιστεί
τον νέο χρόνο, τον Μάρτιο, ή θα ψηφίσετε «παρών» σήµερα. Εντάξει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα το εξηγήσουµε.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι ή όχι.
Δεν χρειάζεται πολλά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν είναι «ναι» ή «όχι». Θα
σας πω.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Χατζηδάκη,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Φωτίου, τα πράγµατα
είναι πάρα πολύ απλά. Είπαµε ότι έτσι όπως έχει η τροπολογία…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καταλάβαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: …δηµιουργούνται δυσµενείς
συνέπειες για τη χώρα. Ήδη χθες πάγωσαν τα µέτρα που εσείς
οι ίδιοι διαφηµίσατε για το χρέος την περασµένη εβδοµάδα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν νοµίζω ότι είµαι ο πιο ακραίος στην Αίθουσα. Θα µπορούσατε, αν είχατε την καλοσύνη, για τριάντα δευτερόλεπτα να µε
ακούσετε, έτσι ώστε να διευκρινιστεί απολύτως.
Όπως έχει η τροπολογία και µε την αντίδραση του Eurogroup
και του ESM, δηµιουργούνται δυσµενείς συνέπειες για τη χώρα.
Πάγωσαν τα µέτρα, τα βραχυπρόθεσµα, για το χρέος, που ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Βήµα αυτό της Βουλής τα διαφήµισε.
Λέµε, λοιπόν, το εξής: Μπορείτε να συνεννοηθείτε µε το ESM
και το Eurogroup. Υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσµατα στη χώρα.
Θα πάτε να τα τεκµηριώσετε µέσω της ΕΛΣΤΑΤ, της EUROSTAT,
κλπ….
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τον Μάρτιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα κλείσει όλη αυτή η διαδικασία όποτε είναι να κλείσει -τον Μάρτιο, τον Απρίλιο- και θα
φέρετε µια τροπολογία που θα έχει αυτό το επίδοµα -αν προκύψει και περισσότερο, ας είναι και περισσότερο, όσο θέλετε- κι
εµείς, από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, εφόσον γίνει σε
ένα ασφαλές περιβάλλον, θα ψηφίσουµε την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σαφές. Πολύ ωραία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σαφές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εν τω µεταξύ δεν µπορούµε
παρά να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας, που είναι «ναι», φυσικά,
στη στήριξη των συνταξιούχων, αλλά «όχι» στον λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι απολύτως σαφές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μάλιστα, κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστούµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καταλάβαµε. Όχι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ο κ.
Θανάσης Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχει σηµασία, κυρίως για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα και τον ελληνικό λαό να δούµε
µε ποια δεδοµένα και σε ποιο πλαίσιο στήνεται αυτό το σκηνικό
από χθες -ή και από προηγούµενα- της δήθεν µεγάλης αντιπαράθεσης µε τους δανειστές, µε αφορµή το εφάπαξ βοήθηµα,
γιατί τέτοιο είναι. Δεν έχει καµµιά σχέση ούτε µε την δέκατη τρίτη
σύνταξη ούτε πολύ περισσότερο µε την δέκατη τέταρτη. Και να
ξεκαθαρίσουµε ότι δέκατη τρίτη σύνταξη σηµαίνει µόνιµη. Και
σηµαίνει το ίδιο ποσό, δηλαδή, διπλασιασµός της σύνταξης.
Είναι εφάπαξ βοήθηµα.
Σε ποιο, λοιπόν, σκηνικό και σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτή η αντιπαράθεση για τον ελληνικό λαό; Τι έχουµε; Έχουµε ταχύτατη
προώθηση του τρίτου αντιλαϊκού και χειρότερου µνηµονίου, που
προστίθεται στα άλλα δύο, ταχύτατη προώθηση όλων των µέτρων -και µέσα από τον προϋπολογισµό- που κυριολεκτικά συντρίβει τα λαϊκά στρώµατα. Τα συντρίβει! Και αυτό θα φανεί και
από το τέλος του Ιανουαρίου.
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Δεύτερον, έχουµε την υλοποίηση του νέου ασφαλιστικού
νόµου, του νόµου -λαιµητόµου, που θα έχει µείωση των συντάξεων από τον επόµενο χρόνο και το νέο ταµείο µε έλλειµµα κοντά
στα 3 δισεκατοµµύρια. Έχουµε πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Μήπως δεν υπάρχουν; Και δεν είναι µόνο αυτά. Έπονται και
τα επόµενα, µέσα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης όταν
και εάν και απ’ ό,τι φαίνεται θα υλοποιηθεί.
Αυτό το σκηνικό, λοιπόν αυτής της αντιπαράθεσης, κατά τη
γνώµη µας -και θέλουµε να µας ακούσουν οι εργαζόµενοι- στρώνει το έδαφος να περάσουν τα νέα µέτρα που έρχονται. Και έρχονται νέα µέτρα. Και προκαλούµε και πάλι όλους να πουν εδώ
αν θα έρθουν νέα µέτρα ή όχι; Ας βγει ευθαρσώς ένας να πει
«όχι», µε βάση τη διαπραγµάτευση που γίνεται και τη δεύτερη
αξιολόγηση.
Στρώνουν, λοιπόν, το έδαφος από αυτήν την πλευρά.
Και δεύτερον, µε αυτό το επίδοµα -δεν θέλω να το χαρακτηρίσω- θέλουν να πειστεί ο λαός ότι οι θυσίες του πιάνουν τόπο.
Του παίρνετε, δηλαδή, δεκαπλάσια, του δίνετε ένα βοήθηµα και
δηµιουργείται η αίσθηση ότι παίρνουµε µέτρα σκληρά, βέβαια,
πολύ σκληρά, όµως αυτά πιάνουν τόπο γιατί δίνουµε κι ένα βοήθηµα.
Εµείς θα την ψηφίσουµε την τροπολογία. Εµείς δεν έχουµε διλήµµατα τέτοια, ούτε είχαµε ποτέ. Ακόµα και το παραµικρό µέτρο, που µπορεί έστω κάποια προσωρινή ανακούφιση να δώσει
στα λαϊκά στρώµατα, εµείς θα το στηρίξουµε. Δεν έχουµε τέτοια
ερωτήµατα, ούτε είχαµε ποτέ.
Θέλω, όµως, να βάλουµε και ορισµένα ερωτήµατα: Από πού
προέρχεται; Αλήθεια, προέρχεται από τη φοροδιαφυγή; Μόνο;
Προέρχεται από την φορολογία του πλούτου; Μόνο; Δηλαδή, δεν
προέρχεται από το φορολογικό τσεκούρωµα των εργαζοµένων;
Κάνατε τον λογαριασµό και είπατε ότι τα 617 εκατοµµύρια τα πήραµε από το χτύπηµα της διαφθοράς, από τη λίστα Μπόργιανς,
που λέτε, κλπ.; Έχετε κάνει τέτοιο λογαριασµό; Όχι, βέβαια.
Είναι µατωµένα πλεονάσµατα από τον ελληνικό λαό. Και είναι και
αυτά που θα έρθουν. Τους το έχετε πάρει ήδη, δηλαδή, µε τα
καινούργια µέτρα αυτό το βοήθηµα που δίνετε.
Τέλος πάντων, από ό,τι είδα από τα στοιχεία το πρωτογενές
πλεόνασµα είναι συν 4 δισεκατοµµύρια. Αφού είστε γενναιόδωροι, γιατί δεν δίνετε και τα υπόλοιπα; Τα υπόλοιπα 4 δισεκατοµµύρια που θα πάνε; Στην ανάπτυξη; Εκεί δεν θα πάνε, κύριε
Παππά; Δηλαδή σε ποιον; Σε αυτούς που δεν πληρώνουν µια και
που παίρνουν και από πάνω, δηλαδή στα µονοπώλια, στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Γιατί, λοιπόν, αφού κάνετε κοινωνική πολιτική µε την τσέπη των εργαζοµένων και τα υπόλοιπα 4 δισεκατοµµύρια δεν τα βάζετε και αυτά -έστω σε άλλα κονδύλια- για
τους εργαζόµενους, για τα λαϊκά στρώµατα, για τους άνεργους;
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα. Πόσες ήταν οι απώλειες;
Ήταν 50 δισεκατοµµύρια από τις συντάξεις. Για αυτό θα έλεγα,
ξεπεζέψτε. Το επανέλαβα, το είπα και στον προϋπολογισµό. Ουσιαστική ανακούφιση δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα βοήθηµα. Θέλετε
ουσιαστική ανακούφιση; Κάντε δεκτή την τροπολογία την δική
µας 13ος, 14ος µισθός. Δεν υπάρχουν λεφτά; Υπάρχουν. Δεν
σας αφήνουν οι συνέταιροί σας; Ε, τέτοιους συνεταίρους έχετε.
Αφού µαζί τα ψηφίζετε.
Τέλος πάντων έχει σηκωθεί και ένας καπνός που λέει «εθνική
ανεξαρτησία». Καλά, τώρα τα θυµηθήκατε αυτά; Η εθνική ανεξαρτησία είναι 617 εκατοµµύρια; Η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν έχετε
εκχωρήσει; Εσείς τα λέτε. Όλοι τα λένε. Δεν αποφασίζουν αυτοί;
Μπορείς να φύγεις έξω από αυτά που αποφασίζουν; Όχι. Εκεί
που είναι η ανεξαρτησία; Τα µνηµόνια δεν τα υπογράψατε όλοι;
Πού είναι η ανεξαρτησία; Τώρα σηκώθηκε η σηµαία, συγκρουόµαστε; Μα, ποιον δουλεύετε τώρα; Κυριολεκτικά, µε τι συγκρούεστε; Με ένα βοήθηµα; Αυτή είναι η µεγάλη σύγκρουση και ετοιµάζεστε τώρα πόσα και ποια µέτρα θα πάρετε;
Σε ό,τι αφορά τώρα το νοµοσχέδιο και την αντιπαράθεση, εγώ
θα έλεγα ότι είναι θλιβερή και εξόχως εξοργιστική η αντιπαράθεση που γίνεται και από την Κυβέρνηση και από την Νέα Δηµοκρατία και από τα άλλα κόµµατα.
Ποιο είναι το ερώτηµα; Ποιος αντιµετωπίζει καλύτερα το φαινόµενο της φτώχειας, ποιος, δηλαδή, ελεεί τους φτωχούς. Όµως, ποιος σας είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να δου-
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λέψουν; Ποιος τους στέλνει στην φτώχεια, στην ανεργία και στην
δυστυχία; Δεν είναι το σύστηµα που υπηρετείτε όλοι σας; Δεν
είναι το καπιταλιστικό σύστηµα που τους συντρίβει κυριολεκτικά
και που προϋπόθεση να µεγαλώνουν τα κέρδη είναι να αυξάνεται
η εκµετάλλευση και να µεγαλώνει και η φτώχεια; Γιατί καυγαδίζετε, λοιπόν; Αυτό είναι ντροπή, ντροπή για τους εργαζόµενους.
Τι είναι ζητιάνοι -το ξαναλέω- και περιµένουν ελεηµοσύνη; Από
τι; Και οι περισσότεροι -για να µην πω όλοι από αυτούς- έχουν
δουλέψει όλη τους την ζωή και έχουν φτιάξει όλα αυτά τα οποία
υπάρχουν γύρω.
Επίσης, για τον άλλο πόλο θα συζητήσουµε ποτέ, για τον
πλούτο; Γιατί για την φτώχεια κόπτεστε, θα δώσουµε ελεηµοσύνη, θα κάνουµε. Ποιος την δηµιουργεί την φτώχεια; Για εκείνους που δεν ξέρουν τι έχουν, στους οποίους δίνετε και περισσότερα, θα γίνει καµµία συζήτηση; Όχι, γιατί αυτούς υπηρετεί η
πολιτική σας, ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας. Αυτούς ενισχύει. Είπα και το παράδειγµα µε τα 4 δισεκατοµµύρια.
Άρα, το ερώτηµα είναι ποιος διαχειρίζεται καλύτερα την φτώχεια. Καλείτε και τον κόσµο αντικειµενικά και µε πρόθεση ή
χωρίς, να συµβιβαστεί µε την ιδέα αυτή, ότι πάντα θα υπάρχει
αυτή η φτώχεια, ότι φτώχεια είναι, τι να κάνουµε τώρα, συµβαίνει, εποµένως συµβιβαστείτε.
Θα πω και κάτι. Παλιότερα ο βασιλιάς έσφαζε και η βασίλισσα
έδινε καραµέλες και έκανε αγαθοεργίες για τα ορφανά. Αυτό
ακριβώς πρακτικά ισχύει και σήµερα. Οι κυβερνήσεις σφάζουν δεν κόβουν κεφάλια, αλλά σφάζουν, τσακίζουν τα λαϊκά δικαιώµατα- δηµιουργούν φτώχεια και ανεργία και έρχονται µετά µε τα
ψίχουλα. Αυτό πρακτικά ισχύει και για την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αλήθεια, όλοι εσείς που τάσσεστε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
τι απαντάτε στον λαό; Ότι ενώ η τεχνολογία και όλα τα άλλα πάνε
µπροστά, η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση -όπως τη λέτε- µεγαλώνει κάθε χρόνο. Ναι ή όχι; Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
λοιπόν; Τους παίρνει αµύθητο πλούτο, δηµιουργεί αντικειµενικά
φτώχεια και δυστυχία -οι φτωχοί δεν είναι µόνο αυτοί, άλλωστε
η λέξη αυτή δεν είναι και τόσο δόκιµη, τέλος πάντων την καταπίνουµε- και µετά τους λέει ότι «θα σας φτιάξουµε και ένα κοινωνικό πρόγραµµα».
Άκουσα εδώ ύµνους για τον Κοινωνικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από τον κ. Τζαβάρα από τη Νέα Δηµοκρατία -λογικότατο- και από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έκαναν το ίδιο και οι Υπουργοί.
Λέει ο Κοινωνικός Χάρτης: «Η προστασία του πολίτη κατά της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού». Αυτός είναι ο Κοινωνικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζω επί λέξει παρακάτω: «Δικαίωµα στην απασχόληση, στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στη στέγαση, στην κοινωνική ζωή». Αυτά λέει ο Κοινωνικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε όλοι σας; Αυτή είναι η πραγµατικότητα σήµερα; Είναι σαν τα συντάγµατα. Το αστικό σύνταγµα
τι λέει; «Το δικαίωµα στη µόρφωση», το δικαίωµα στη δουλειά»,
το δικαίωµα εδώ, το δικαίωµα εκεί. Εφαρµόζεται τίποτα από όλα
αυτά; Αυτή είναι η γενική διακήρυξη. Είναι η κοροϊδία για τους
λαούς. Και έρχεστε και υπερασπίζεστε σήµερα -και λογικό είναικαι η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα που είναι µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΥΡΙΖΑ µερικές φορές ακόµα περισσότερο πιο ευρωπαϊστής, αυτή την κοροϊδία απέναντι στους λαούς
της Ευρώπης.
Θα πω και κάτι ακόµα, γιατί δεν το έχουµε πει στη Βουλή. Ακόµα και η αντιµετώπιση της φτώχειας µέσα από αυτά τα προγράµµατα γίνεται στην πραγµατικότητα αντικείµενο κερδοσκοπίας
επιχειρηµατικών οµίλων και άλλων. Και από εκεί βγάζουν. Από τη
µύγα ξύγκι, από παντού. Δεν εννοώ µόνο τις ΜΚΟ. Εννοώ επιχειρηµατικούς οµίλους, οι οποίοι δρουν σε αυτόν τον τοµέα και λένε
ότι κάνουν κοινωνική πολιτική.
Η διαφορά η δική µας από εσάς είναι ριζική. Εµείς δεν είµαστε
µε τη µισή ζωή. Ολόκληρη τη θέλει ο κόσµος και τη δικαιούται.
Αυτός παράγει τον πλούτο, αυτός πρέπει να τον πάρει στα χέρια
του από αυτούς που τον εκµεταλλεύονται, αυτός να τον διαχειριστεί, αυτός να φτιάξει την οικονοµία του, να φτιάξει πρόγραµµα, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της χώρας.
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Δεν συµβιβαζόµαστε µε αυτά τα ψίχουλα. Φυσικά, δεν µπορείς
να πεις να πεθάνουν. Δεν πρέπει, όµως, να συµβιβαστεί και ο
ίδιος ο λαός. Πρέπει να πάρει τη ζωή ολόκληρη στα χέρια του
και όχι τη µισή ζωή που του δίνετε εσείς.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, εµείς αντιµετωπίζουµε και τον µηχανισµό και το σύνολο της γενικότερης πολιτικής ως προς το τι
ρόλο θα παίξει, ανεξάρτητα αν τεχνικά µπορεί ή όχι να βοηθήσει.
Ποιο είναι το ερώτηµα εδώ; Τι περιµένουµε ή τι περιµένετε;
Αύξηση των επιδοµάτων; Και εσείς και οι σύµβουλοι περιµένετε
αύξηση των προνοιακών επιδοµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
καθόλου; Έχετε τέτοια στοιχεία ότι θα έρθουν και θα τα αυξήσουν ή η γραµµή είναι «κόφτε και άλλο»;
Άρα, αντικειµενικά -ούτε σηκώνουµε πολύ τους τόνους ούτε
είναι αυτό το κύριο σηµείο της αντιπαράθεσης, άλλο είναι και
είναι πιο σοβαρό- αφού περιµένουµε κόφτες στα κοινωνικά επιδόµατα, αυτό το φακέλωµα µε την καλή έννοια, δηλαδή το ότι
θα έχει µια πλήρη εικόνα, στην πράξη µε γραµµή κοψίµατος των
επιδοµάτων θα λειτουργήσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάποιο
κόσµο να του κόψει πιθανώς κάποια βοηθήµατα που µπορεί να
παίρνει τώρα. Αυτή είναι η γενική γραµµή και σε αυτό το γενικό
πλαίσιο εµείς το αντιµετωπίζουµε και γι’ αυτό δεν µπαίνουµε στη
συζήτηση.
Υπάρχουν προτάσεις; Εµείς δεν λέµε «σοσιαλισµός». Μακάρι
ο κόσµος να το πιστέψει και να πάρει την εξουσία. Έχουµε προτάσεις άµεσες: Επαναφορά του κατώτατου µισθού. Που είναι;
80% είναι το επίδοµα του ΟΑΕΔ. 751 ευρώ είναι. Δεν είναι κανένας µισθός τρελός. Το αντίθετο. Φτώχειας είναι και τα 751 ευρώ.
Έστω αυτό.
Σε ποιους πάει το 80% στο επίδοµα του ΟΑΕΔ; Παίρνουν 10%.
Αυτό ξεχνάτε να το πείτε όλοι σας. Κι εσείς από τη Νέα Δηµοκρατία που κόπτεστε. Ποιος τα θεσµοθέτησε όλα αυτά και τα
εφαρµόζουν και τα προχωρούν και παραπέρα οι σηµερινές κυβερνήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τις
προτάσεις σας, όµως, κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
Υπάρχει η πρόταση νόµου που κατατέθηκε των πεντακοσίων
και πάνω συνδικάτων. Γιατί δεν λέτε κουβέντα κανένας; Να πείτε
«την απορρίπτουµε». Γιατί κάνετε τον ψόφιο κοριό όλοι; Να βγει
η Κυβέρνηση ή το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ και να πει «την απορρίπτουµε, δεν τη δεχόµαστε», να βγει το ΠΑΣΟΚ, να βγουν οι υπόλοιποι και να πάτε να πείτε στους εργαζόµενους ότι «αυτά που
ζητάτε είναι πάνω απ’ αυτά που µπορεί να δώσει η οικονοµία».
Ενώ αυτά που τρώει ένας πλουτοκράτης µέσα σε µια νύχτα, που
είναι πέντε ζωές εργαζοµένων, µπορούµε να τα δώσουµε!
Ε, λοιπόν, εµείς αυτό δεν το αποδεχόµαστε και καλούµε τον
κόσµο να συµπαραταχθεί µε το ΚΚΕ, να φτιάξει ένα µέτωπο αντεπίθεσης, ένα µέτωπο που θα βαδίζει προς την ανατροπή, που
θα έχει στόχο την ανατροπή, γιατί τότε µόνο και µε αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να αποσπάσει κάποιες προσωρινές κατακτήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παφίλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις φοιτήτριες και φοιτητές του
προγράµµατος ERASMUS.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του κάθε µέρα όλο και περισσότερο επιβεβαιώνουν ότι εκτός από ιδεολογικά και πολιτικά
ανερµάτιστοι και ανειλικρινείς, διακατέχονται από την επικίνδυνη
νοοτροπία του τζόγου στην πολιτική τους συµπεριφορά. Αντί να
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υπηρετούν, χρησιµοποιούν τη χώρα και τους πολίτες. Τους χρησιµοποιούν, προκειµένου να πετύχουν τον πολιτικό τους στόχο,
που δεν είναι άλλος από την παραµονή τους στη διακυβέρνηση
για όσο περισσότερο χρόνο µπορούν ή από τη δηµιουργία προϋποθέσεων, όπως οι ίδιοι νοµίζουν, ώστε µετά την αποδροµή
τους να συντηρηθούν ως ισχυροί παίκτες στο πολιτικό σύστηµα.
Αφού επί χρόνια ως περιφερειακοί πολιτικοί παίκτες αλλά και
ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση έκαιγαν τα σπαρτά και δεν έβρισκαν τίποτα θετικό στις πολιτικές θέσεις και πράξεις των πολιτικών τους αντιπάλων, ως κυβερνήτες πελαγοδροµούν χωρίς σύστηµα συντεταγµένων. Έχουν πλήρως αποτύχει, παρά το γεγονός ότι εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σε αντίθεση µε ό,τι
έκαναν στο παρελθόν, δεν τους δηµιουργήσαµε κανένα πρόβληµα. Η Κυβέρνηση όµως έχει αποδείξει ότι µόνο ζηµιά σωρεύει
στη χώρα.
Συγκεκριµένα, µε την υπογραφή της, την υπογραφή της ίδιας
της Κυβέρνησης στην τελευταία συµφωνία του Eurogroup, αποφασίστηκαν τα εξής:
Πρώτον, η Κυβέρνηση αποδέχεται ότι υπάρχει και υφίσταται
δηµοσιονοµικό κενό το 2018, το οποίο συµφωνεί, µέσα στο κείµενο, να καλύψει µε πρόσθετα µέτρα λιτότητας.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει µέσα στο κείµενο ότι οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι θα παραµείνουν υψηλοί για αρκετά χρόνια µετά το 2018, όπως άλλωστε, είχε συµφωνήσει από το καλοκαίρι, παρά τις διαψεύσεις της.
Και τρίτον, δεσµεύεται στην επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων µε την εφαρµογή διαρθρωτικών µέτρων και την επέκταση
του κόφτη, δηλαδή µε την εφαρµογή µόνιµων µηχανισµών επιτροπείας της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Και επειδή η Κυβέρνηση, όπως ακούω τις τελευταίες ώρες και
µέρες, συνεχίζει να αρνείται την πραγµατικότητα και να κρύβει
την αλήθεια σε ό,τι αφορά τη δέσµευσή της για τη διατήρηση
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων για µεγάλο χρονικό διάστηµα και παρά τα κείµενα που κατατέθηκαν -τα οποία διαψεύδει- σήµερα θα καταθέσω και άλλο αποδεικτικό των ψεµάτων
της.
Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα του
χρέους, τα οποία θα µειώσουν –όπως ξέρουµε- το χρέος κατά
είκοσι ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ το 2060. Εδώ είναι η απόφαση.
Η άσκηση όµως αυτή, όπως αντιλαµβάνεστε, στηρίζεται σε
ορισµένες παραδοχές. Συνεπώς, σύµφωνα µε την έκθεση αυτή
του ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης, η επίτευξη αυτού του
στόχου, δηλαδή της µείωσης του χρέους το 2060, στηρίζεται στο
βασικό σενάριο του προηγούµενου Μαΐου. Καταθέτω, συνεπώς,
το πρώτο έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιο είναι, συνεπώς, το βασικό σενάριο του προηγούµενου
Μαΐου και είναι το δεύτερο αποδεικτικό; Είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ µέχρι το 2028, 3,2% για τα
επόµενα τουλάχιστον πέντε χρόνια και 2,5% του ΑΕΠ µέχρι το
2040.
Αν, συνεπώς, πανηγυρίζετε για τη ρύθµιση του χρέους, αποδέχεστε πλήρως όλα αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Καταθέτω για τα Πρακτικά το βασικό σενάριο το οποίο αποφασίσατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεπώς, αφού πανηγυρίζετε για τα µέτρα του χρέους, επαναλαµβάνω, αποδέχεστε απόλυτα το βασικό σενάριο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και χθες το
καταθέσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Όχι, είναι άλλο έγγραφο. Δεν έχετε
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διαβάσει. Κατέθεσα αυτό του ESM. Έχετε µπερδέψει Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε ESM. Καλό είναι να µελετήσετε.
Και µάλιστα, είναι αυτό που πανηγυρίζετε. Γι’ αυτό σας είπα
ότι κατέθεσα καινούργιο έγγραφο. Η απόφαση του ESM, που πανηγυρίζετε για τις 20 ποσοστιαίες µονάδες, στηρίζεται στο βασικό σενάριο. Διαβάστε το, κι όποιος έχει αντίρρηση, εδώ είµαστε. Άρα, τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια.
Και σήµερα που αποδεικνύεται για ακόµη µια φορά ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραµµές και ότι η ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης µετατίθεται, η Κυβέρνηση παλινδροµεί,
κατασκευάζει εχθρούς, εντός και εκτός χώρας, για να καλύψει
τα αδιέξοδά της.
Η αλήθεια όµως δεν κρύβεται. Κάθε φορά που η Κυβέρνηση
δήθεν διαπραγµατεύεται, ο λογαριασµός των µέτρων ανεβαίνει
και οι επώδυνες δεσµεύσεις πολλαπλασιάζονται. Προσπαθεί µάλιστα να χρυσώσει το χάπι του µόνιµου κόφτη µε δήθεν εφάπαξ
δότη.
Να θυµίσω βέβαια, όπως το έκαναν και συνάδελφοί µου, ότι
κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε αντίστοιχη πρωτοβουλία της
προηγούµενης κυβέρνησης, ο κύριος Πρωθυπουργός, τότε αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε την πράξη
ως «πράξη ντροπής, καταισχύνης, βαθιά ανήθικη, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής τη χώρας».
Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαία –το επαναλαµβάνω, η αναγκαία- στήριξη της κοινωνίας, ιδιαίτερα των ασθενέστερων εισοδηµατικών στρωµάτων, πρέπει να γίνεται, αλλά να γίνεται µε
όρους αλήθειας και όχι µε επικοινωνιακά τρικ, αδιέξοδους λεονταρισµούς, πολιτικούς εκβιασµούς και κοροϊδίες.
Η Κυβέρνηση, αφού επέβαλε µέτρα ύψους 9 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, που συρρίκνωσαν σηµαντικά και µόνιµα το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, δίνει σήµερα ένα µικρό µέρος αυτής της
απώλειας και µάλιστα εφάπαξ. Αφού επέβαλε την µόνιµη περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων, τη µόνιµη κατάργηση
κοινωνικών επιδοµάτων, τη µόνιµη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, σήµερα προχωράει στη χορήγηση εφάπαξ υποπολλαπλάσιου βοηθήµατος.
Κι όλα αυτά την ίδια στιγµή που αγνοεί προκλητικά αυτούς που
έχουν ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη από την κρατική στήριξη, όπως
είναι οι µακροχρόνια άνεργοι, που δεν λαµβάνει καθόλου εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, την ίδια στιγµή που στερεί
πόρους από την πραγµατική οικονοµία µε τη στάση πληρωµών
που έχει κηρύξει, την ίδια στιγµή που επιβάλλει νέους φόρους,
τετραπλάσιου ύψους, το 2017, όσος ένας επιπλέον ΕΝΦΙΑ, κυρίως µάλιστα έµµεσους φόρους, οι οποίοι πλήττουν ιδιαίτερα τα
ασθενέστερα εισοδηµατικά στρώµατα και την ίδια στιγµή που,
όπως είπα, αναλαµβάνει δεσµεύσεις για πρόσθετα µέτρα λιτότητας και για το 2018 και για τα επόµενα χρόνια, που θα επιβαρύνουν το διαθέσιµο εισόδηµα όλων των πολιτών.
Και σήµερα, που βρίσκεται αντιµέτωπη µε τους επικίνδυνους
τυχοδιωκτισµούς, τους καιροσκοπικούς ακροβατισµούς, τους
ανεύθυνους εσωτερικούς λαϊκισµούς και τους πολιτικούς τακτικισµούς της, είµαστε στο ίδιο έργο θεατές. Διχάζει την κοινωνία,
αναζητά εκβιαστικά συναινέσεις, για να τις περιφέρει στα διεθνή
σαλόνια και ταυτόχρονα κατηγορεί την Αντιπολίτευση ως «πέµπτη φάλαγγα».
Η Κυβέρνηση, η οποία, χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς ιδεολογικές συντεταγµένες, ψηφίζει τα πάντα, σήµερα ρίχνει και µια
αποπροσανατολιστική τουφεκιά, προκειµένου να παραµείνει για
λίγο ακόµα στην εξουσία.
Σε αυτή την τυφλή πορεία την οποία ο κ. Τσίπρας χτίζει µε χαρτοπαιχτικούς όρους και λεόντειες συµπεριφορές του τύπου «τα
κέρδη δικά µου, τις ζηµιές τις µοιραζόµαστε», ο κύριος Πρωθυπουργός ας µην ψάχνει συνενόχους. Η πολιτική αλλαγή έχει καταστεί επιβεβληµένη. Οι Έλληνες µπορούµε να προχωρήσουµε
µπροστά µε σχέδιο, στηριγµένοι στην αλήθεια, τη συνεννόηση
και τη συνοχή µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε εµέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να πέφτει ο κλήρος υπό την έννοια ότι εκπροσωπώ στο εθνικό
Κοινοβούλιο µια ενότητα νησιωτική της χώρας µας, τον Νοµό Κυκλάδων. Και ως νησιώτης θέλω να µεταφέρω προς όλες τις πλευρές του ελληνικού Κοινοβουλίου την οργή, την αγανάκτηση και
το θυµό των νησιωτών. Προσωπικά νιώθω βαθιά προσβεβληµένος, όπως όλοι οι νησιώτες, για την απαράδεκτη δήλωση Υπουργού της Κυβέρνησης, κύριε Παππά, ο οποίος σήµερα παραµένει
Υπουργός. Την επόµενη µέρα από εκείνη που ο Πρωθυπουργός
πάει στη Νίσυρο και εξαγγέλλει µέτρα –άδειο πουκάµισο φυσικά
-για τη νησιωτικότητα.
Ο κ. Ζουράρις έκανε την απαράδεκτη δήλωση, «Ε, και τι έγινε
να καταλάβουν και µερικά νησιά;». Και ο κ. Ζουράρις παραµένει
σήµερα Υπουργός. Και έρχονται τα παιδιά από τα σχολεία στο
ελληνικό Κοινοβούλιο και παρακολουθούν τη συνεδρίαση και
βλέπουν στο Κοινοβούλιο έναν πολιτικό εκπρόσωπο της χώρας
να λέει για τα νησιά αυτή την απαράδεκτη έκφραση. Τι περιµένουµε από τους Τούρκους; Να έχουν καλύτερη αντιµετώπιση
όταν βλέπουν Υπουργό της Κυβέρνησης να τοποθετείται έτσι;
Θα γελάνε απέναντι στην Τουρκία.
Και όσον αφορά τον ΦΠΑ, κύριοι συνάδελφοι, για τον οποίο
κόπτεται υποτίθεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, για κοιτάχτε στα µάτια ο
ένας τον άλλον, ας κοιταχτούµε λίγο στα µάτια για να δούµε ποια
είναι η αλήθεια. Υπενθυµίζω στην Εθνική Αντιπροσωπεία -να τα
ακούσει ο ελληνικός λαός, ο µη νησιώτης που δεν το γνωρίζει
αυτό, γιατί οι νησιώτες το ξέρουν- ότι το µειωµένο ΦΠΑ στο Αιγαίο Πέλαγος ήρθε ως αντίδωρο, ως ένα αντισταθµιστικό µέτρο
από τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραµανλή όταν µπήκαµε στην
τότε ΕΟΚ, ως αντάλλαγµα σε µια περιοχή της χώρας η οποία δεν
απολαµβάνει ισότιµα τα δηµόσια αγαθά, την παιδεία, την υγεία,
τον πολιτισµό. Και τότε διέβλεψε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής
και είπε ότι αυτή η περιοχή της χώρας και λόγω των εξ ανατολών
κινδύνων θα έχει µια ειδική προστασία. Και το αποδέχθηκε όλη
η Ευρώπη.
Το διατηρήσαµε ως κόρη οφθαλµού. Πρέπει να παραδεχθώ –
γιατί είµαι δίκαιος άνθρωπος- ότι και η προηγούµενη κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, όταν και όποτε µπήκε στο τραπέζι από τους δανειστές, το υπερασπίστηκε. Δεν τολµούσε η τρόικα, οι θεσµοί –συγγνώµη, είναι ο σύγχρονος όρος- να το βάλουν ποτέ στη Νέα
Δηµοκρατία, στην προηγούµενη κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά.
Ούτε υπήρχε περίπτωση και σε κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ποτέ σε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να µπει αυτό το
θέµα και να παραδοθεί. Και το παραδώσατε σε συσκευασία
δώρου. Παραδώσατε το ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Και τι λέτε σήµερα; Εγκαλείτε τη Νέα Δηµοκρατία, εσείς που
κάνατε αυτή την εγκληµατική και αντισυνταγµατική ενέργεια. Δεν
είναι δικά µου λόγια, είµαι πολύ προσεκτικός. Είναι λόγια του
Πάνου Καµµένου, ο οποίος την επόµενη µέρα που ψήφισε την
κατάργηση του ΦΠΑ, πήγε στη Σύρο, την πρωτεύουσα του Νοµού Κυκλάδων, και ονόµασε εγκληµατικό και αντισυνταγµατικό
αυτό που ψήφισε την προηγούµενη. Αυτοί είστε.
Αυτό λέγεται ανευθυνότητα, υποκρισία και θέατρο. Έτσι παίζεται το παιχνίδι –και απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό- από τον
ΣΥΡΙΖΑ, µε θεατρικές παραστάσεις και υποκρισία. Και σήµερα τι
λέτε; Αναστολή του ΦΠΑ, -προσέξτε, όχι κατάργηση και πού; Για
όλο το Αιγαίο; Όχι, εκεί που επιβλήθηκε το ΦΠΑ, θα παραµείνει,
δηλαδή Κυκλάδες, βόρειες Σποράδες. Και είπε ο Πρωθυπουργός
για Ανατολικό Αιγαίο. Μα, Ανατολικό Αιγαίο είναι και τα Δωδεκάνησα. Εκεί υπάρχει πλέον κατάργηση του ΦΠΑ. Μιλάµε πλέον για
τα νησιά τα οποία έχουν πληγωθεί βαθιά από την ανερµάτιστη,
απαράδεκτη και αντεθνική συµπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ µε το θέµα
των µεταναστών και των προσφύγων. Είναι βαθιά λαβωµένα και
πληγωµένα αυτά τα νησιά οικονοµικά και κοινωνικά. Και πήγατε
να επιβάλετε και εκεί το ΦΠΑ. Εάν το πιστεύατε πραγµατικά, θα
έπρεπε να το εξαιρέσετε από την αρχή το ΦΠΑ σε αυτές τις περιοχές. Δυστυχώς, όµως, και εδώ υποκρισία. Και εγκαλείτε σήµερα τη Νέα Δηµοκρατία να δείξετε ότι υπερασπίζεστε αυτό που
παραδώσατε;
Θέλω να δείτε το µέγεθος της µείωσης της αγοραστικής δύναµης των νησιωτών. Να το πούµε και αυτό, το ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου, µετά τη µείωση της προηγούµενης Κυβέρνησης του
ΦΠΑ κατά 30%, είχε πέσει στο 9%, λόγω ειδικού καθεστώτος. Το
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9% για τους νησιώτες έγινε 24%. Δηλαδή, κάθε νησιώτης χάνει
σε επίπεδο αγοραστικής δύναµης δεκαπέντε µονάδες σε κάθε
αγορά. Αυτό συνέβη στο Αιγαίο Πέλαγος της πατρίδας µας, κύριοι της Κυβέρνησης.
Θέλω να πάω λίγο γρήγορα στο συνταξιοδοτικό θέµα, γιατί
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και ανοίγει το κεφάλαιο του συνταξιοδοτικού για ακόµη µία φορά και είναι πάλι επίκαιρο, δυστυχώς,
διότι το ασφαλιστικό, παρά τις άδικες και αχρείαστες µειώσεις,
όπως αναφέρω πολλές φορές, είναι και πάλι στον αέρα.
Σήµερα θα σας παρουσιάσω ένα στοιχείο αριθµητικό. Θέλω
να το ακούσετε, να το συνειδητοποιήσετε και να το καταλάβετε.
Και απαντώ ευθέως στο επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ, που εγκαλεί
υποτίθεται τις προηγούµενες κυβερνήσεις για έντεκα, δώδεκα,
δεκατρείς µειώσεις: Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο ψέµα. Θα µπορούσε να το επικαλεστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν καταργούσε τις προηγούµενες µειώσεις και έφερνε δικές του. Τότε θα υπήρχε συγκριτική
τάξη µεγέθους. Τι έκανε, όµως; Υιοθέτησε όλο το παρελθόν και
έφερε και 3,1 δισεκατοµµύρια σε επίπεδο µειώσεων καινούριες.
Τα 310 εκατοµµύρια, που είχαν βάλει στο e-mail Χαρδούβελη, τα
δεκαπλασιάσατε και τα κάνατε 3,1 δισεκατοµµύρια. Και εκεί ακόµα θα µπορούσαµε να πούµε «ναι, να δούµε τι συµβαίνει», αλλά
αυτά θα µπορούσαµε να τα έχουµε αποφύγει.
Ακούστε, όµως, τώρα το πιο θεαµατικό στοιχείο: Το θέµα των
µειώσεων αποτελεί ένα κοµµάτι µιας πολιτικής για το συνταξιοδοτικό, που τελειώνει από τον Μάιο του 2016. Τι γίνεται από τον
Μάιο του 2016; Ένα άλλο ασφαλιστικό καθεστώς αρχίζει να λειτουργεί. Εάν θεωρητικά γυρίζαµε πίσω και ενσωµατώναµε στα
επόµενα τριάντα χρόνια όλους τους σηµερινούς συνταξιούχους
στο καινούριο καθεστώς, µε βάση το νέο αυτό καθεστώς, που
είναι µεσοσταθµικά 25% µείωση κάθε συνταξιούχου, ο κάθε συνταξιούχος στο νέο περιβάλλον του ασφαλιστικού του ΣΥΡΙΖΑ
χάνει τέσσερις συντάξεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και είναι άλλος ένας λόγος που δεν φέρνει την αναλογιστική
µελέτη ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φέρνει την αναλογιστική µελέτη ο κ. Κατρούγκαλος, διότι θα φανεί ότι από 30 δισεκατοµµύρια του ασφαλιστικού θα χαθούν περίπου 6 έως 7 δισεκατοµµύρια. Αυτή
είναι η αλήθεια σε προβολή µέλλοντος µέχρι το 2030, µέχρι το
2040. Τέσσερις µειώσεις των κύριων συντάξεων χάνονται µε το
νέο περιβάλλον του ασφαλιστικού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, απλά έρχεται σιγά-σιγά και προοδευτικά µε το καινούριο ασφαλιστικό καθεστώς. Γι’ αυτό θα σας
παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όταν µιλάτε για
µειώσεις.
Πάω τώρα στο ζήτηµα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό,
του επιδόµατος για τους συνταξιούχους. Ως εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας, υπό την έννοια του οµιλητή χθες και στις επιτροπές, θυµάστε ποια ήταν η θέση της Νέας Δηµοκρατίας;
Η θέση της Νέας Δηµοκρατίας από την αρχή, κύριε Παππά,
ήταν ότι θα το ψηφίσουµε. Ακούσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
απ’ αυτό το Βήµα όµως να θέτει έναν όρο, πλέον της κριτικής
που κάναµε ότι εσείς δεν ψηφίσατε το κοινωνικό µέρισµα, αυτό
που διάβασα και διαβάσαµε πολλοί οµιλητές, δηλαδή, τι είπε ο
κ. Τσίπρας στα Γιάννενα για το κοινωνικό µέρισµα Σαµαρά που
δόθηκε, ότι διαφωνήσαµε µε τον οριζόντιο τρόπο που δίνεται,
που είναι άδικος και έπρεπε να δοθεί µε εισοδηµατικά κριτήρια.
Είπε και ένα πράγµα ακόµα ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας:
Είναι διασφαλισµένο ότι αυτό δεν θα διαταράξει τις σχέσεις µας
και την πρόοδο της χώρας και θα είναι µέσα σε µια ασφαλή πορεία; Και είπε ο κ. Τσίπρας «βεβαίως και είναι».
Γιατί σήµερα αλλάζει θέση η Νέα Δηµοκρατία; Θέλει να κάνει
τον κακό απέναντι στους συνταξιούχους; Μας έχετε για µειωµένης ευθύνης και µειωµένης ευαισθησίας; Γιατί το κάνουµε;
Γιατί χθες συνέβησαν τα εξής γεγονότα: Πρώτον, χθες απ’
αυτό εδώ το Βήµα κατέθεσα το κείµενο µέσα από το οποίο φαίνεται, δια µέσου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
συµφωνήσει πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% για δέκα χρόνια και
από εκεί και πέρα αποκλιµακώνονται µέχρι το 2040. Έχετε ναρκοθετήσει τη χώρα, κρύβετε αυτήν τη συµφωνία. Την παρουσίασα χθες και ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πώς; Με non paper, όχι µε
υπεύθυνο τρόπο. Δεν ήρθε να το διαψεύσει εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών.
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Δεύτερο στοιχείο. Δυο πυλώνες της Ευρώπης, οι θεσµοί: ESM
και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Κυβέρνηση δεν τοποθετείται επίσηµα.
Τι συνέβη στη συνέχεια; Χθες, µετά την παρουσίαση των στοιχείων, βγαίνει ο ESM και λέει ότι µπαίνει πλέον σε πάγο η διευθέτηση του χρέους, το 6% του ΑΕΠ, το οποίο διαφήµισε ο κ.
Τσίπρας και το οποίο χαιρόµαστε όλοι, ανεξαρτήτως εάν δεν
είναι αυτό που έλεγε και ο ίδιος, «κούρεµα» χρέους και τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, τι συνέβη; Έβαλε ονοµαστική ψηφοφορία
ο κ. Τσίπρας, γιατί; Είναι ολοφάνερο, ένα λαϊκίστικο επικοινωνιακό παιχνίδι του κ. Τσίπρα προσωπικά, αφού είχαµε τοποθετηθεί ότι θα το ψηφίζαµε.
Άρα, τι κάνει σήµερα ο κ. Τσίπρας; Παίζει µε την ίδια τη χώρα.
Ρίχνει τη χώρα στα ζάρια, όπως έκανε το προηγούµενο εξάµηνο
του 2015. Επανάληψη µιας διαδικασίας κακοπαιγµένης που την
πληρώσαµε µε 9 δισεκατοµµύρια µέτρα.
Και ακούστε ένα στοιχείο, γιατί τα συγκριτικά στοιχεία καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Ο προϋπολογισµός που ψηφίσαµε –
εµείς δεν τον ψηφίσαµε, αλλά τον ψήφισε η Βουλή- για να φτάσουµε σε πρωτογενές πλεόνασµα 1,75% που είναι ο στόχος το
2017, ενσωµατώνει µέτρα συνολικά, µαζί µε τα 2,5 δισεκατοµµύρια για το 2017, 9 δισεκατοµµυρίων, µειώσεις συντάξεων και αυξήσεις φόρων. Επαναλαµβάνω, για να φτάσουµε στο 1,75%, 9
δισεκατοµµύρια µέτρα. Σκεφθείτε τώρα, για να φτάσουµε στο
3,5% πόσα µέτρα απαιτούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
ας βάλετε και τη γραµµή ανάπτυξης της χώρας, τι επιφυλάσσετε
για τη χώρα και για τους Έλληνες;
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς θα τοποθετηθούµε µε το
«παρών». Δείχνοντας την ευαισθησία µας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευαισθησία στον κόσµο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …αλλάζουµε στάση, λέµε «ναι» στο
βοήθηµα των συνταξιούχων, αλλά όχι τη χώρα σε κίνδυνο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Από ποιον κινδυνεύει η χώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε µία
πρόταση. Κρατήστε αυτό το βοήθηµα, συµφωνήστε µε τους πιστωτές, φέρτε το συµφωνηµένο, να µη βάλουµε όµως τη χώρα
σε κίνδυνο, να µην ξαναζήσουµε τις ακροβασίες Βαρουφάκη για
άλλη µια φορά, για να µην ξαναπληρώσει µέτρα ο ελληνικός
λαός…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Από ποιον κινδυνεύει η χώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …για να µην ξαναχάσουν ο συνταξιούχος και ο άνεργος. Αυτή είναι η πρόταση της λογικής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Από ποιον κινδυνεύουν οι συνταξιούχοι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς
πρέπει να έχετε το δίληµµα. Να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός σάς
έχει µάθει, σας έχει καταλάβει και δεν «ξανατσιµπάει».
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αυτή είναι η φανέλα που φοράτε, η γαλάζια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι η Νέα Δηµοκρατία βρίσκεται σε ένα µεγάλο αδιέξοδο. Και είναι, επίσης, προφανές ότι η δική της στάση
είναι το µόνο βούτυρο –ευτυχώς λίγο- στο ψωµί όσων θέλουν να
τραυµατίσουν την Ελλάδα.
Εµείς θέλουµε να καλωσορίσουµε τη δήλωση του Προέδρου
Ολάντ, που λέει ότι δεν κινδυνεύει η διαπραγµάτευση από τις
δικές µας νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Θέλουµε να καλωσορίσουµε τη δήλωση του επικεφαλής των σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, του κ. Πιτέλα, ο οποίος εξαπέλυσε ευθείες βολές
εναντίον του κ. Σόιµπλε. Θέλουµε να καλωσορίσουµε τη δήλωση
του κ. Μοσκοβισί, ο οποίος επίσης είπε ότι δεν κινδυνεύει η διαπραγµάτευση από τις νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες και το
έκτακτο βοήθηµα, τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Θέλουµε να καλωσορίσουµε τη δήλωση του κ. Σαπέν, του Υπουργού Οικονοµικών της Γαλλίας, ο οποίος είπε ότι οι αποφάσεις για
το χρέος ήταν άνευ όρων και δεν µπορούν να επερωτώνται ξανά.
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Ας περιµένετε, λοιπόν, τις εξελίξεις.
Θα καλωσορίσουµε, βεβαίως, µε γενναιότητα τη στάση και του
ΚΚΕ και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, κόµµατα που ασκούν
δοµική αντιπολίτευση στην Κυβέρνησή µας για την υπερψήφιση
αυτής της τροπολογίας.
Καλωσορίζουµε και τη δήλωση της κ. Γεννηµατά από τις Βρυξέλλες, που έκανε πριν από λίγο και είπε ότι η πολιτική του Σόιµπλε είναι εναντίον και της Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών.
Είναι εναντίον και της Ευρώπης, θα προσθέταµε εµείς.
Έρχεστε εδώ και µας κάνετε αντιπολίτευση γιατί; Διότι δεσµευτήκαµε σε πλεονάσµατα. Κοµίζετε σενάρια τα οποία εξετάζονται, χωρίς να υπάρχει συµφωνία και αυτά τα σενάρια έχουν
ποιο νούµερο; Το 3,5%. Το κάνετε εσείς που έχετε υπογράψει
τις συµφωνίες του 5%, του 6% και του 7% για πλεόνασµα.
Προσέξτε, η προπαγάνδα για τις περικοπές έχει όρια, διότι
έχει υπάρξει φορολογικό µέτρο για το οποίο, όχι να έχετε τοποθετηθεί απλώς υπέρ, αλλά να έχετε και διαδηλώσει. Πρωτόγνωρο, βέβαια, για µια παράταξη σαν τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά έχει
κάνει διαδήλωση για την περικοπή του ΕΚΑΣ, όταν διαδήλωνε
για το «Ναι» στο δηµοψήφισµα. Αυτά, λοιπόν, ο ελληνικός λαός
τα κοιτάει, τα ξέρει, τα µετράει.
Γιατί πετυχαίνει το πρόγραµµα αυτό, γιατί δουλεύει; Θα πείτε
κάποια γνώµη; Η δική µας γνώµη είναι γιατί έχει χαµηλά πλεονάσµατα και γιατί το δικό µας πρόγραµµα, το παράλληλο, παίρνει
µέτρα για την κοινωνική προστασία. Αποδεικνύεται, όµως, από
τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα ότι η στράτευσή της
στο «Μένουµε Ευρώπη» δεν ήταν «Μένουµε Ευρώπη», ήταν να
µείνει η Ευρώπη ως έχει. Να µείνει Ευρώπη της λιτότητας. Ε, αυτή την µάχη θα την χάσουν οι δυνάµεις της λιτότητας στην Ευρώπη, διότι η ελληνική Κυβέρνηση ασκεί ενεργή διπλωµατία κι
αποτελεσµατική.
Επίσης, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα σας ευχηθούµε από
τώρα καλά Χριστούγεννα και καλή τύχη όταν θα πάτε στις περιφέρειές σας να εξηγήσετε στους συνταξιούχους τι κάνατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εσείς να πάτε να κάνετε µια βόλτα
στα χωριά. Εµείς πηγαίνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Άνετα! Πάµε και µαζί!
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι
συνάδελφοι, δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης έχει τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Και χαίροµαι πολύ που άκουσα και τον κ. Παππά να λέει ότι
θέλει µια άλλη Ευρώπη. Δεν νοµίζω ότι συνάδει αυτή η άλλη Ευρώπη µε τα πλεονάσµατα του 3,5% κι ακόµη κι αν θέλει να µας
πει ο κ. Παππάς ότι δεν υπάρχει συµφωνία, «κοντός ψαλµός αλληλούια». Θα γίνει αυτή η συµφωνία και να δούµε αν και κατά
πόσο θα µας φέρει τα χαµηλότερα πλεονάσµατα του 3,5%.
Αν, όµως, δεν τα φέρετε κ. Παππά, τότε θα έχει πρόβληµα, κυρίως ο ελληνικός λαός.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σ’ αυτά που
ήσασταν εσείς Υπουργός.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ δεν ήµουν Υπουργός
κυρία Φωτίου. Εγώ ακόµα, κυρία Φωτίου, περιµένω να µου φέρετε τον εισαγγελέα για το σενάριο της δραχµής. Τίποτα δεν ξέρετε, ούτε καν ότι δεν ήµουν Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης, τα αδιέξοδά
σας είναι φανερά. Τι µας υποσχεθήκατε; Γρήγορο κλείσιµο της
δεύτερης αξιολόγησης. Ε, δεν φαίνεται να είναι και πολύ κοντά.
Ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Δυστυχώς, µ’ αυτά που κάνατε, χάσαµε τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου κι απ’ ό,τι φαίνεται
πάµε για τον Μάρτιο, αν και αµφιβάλλω για τον εάν θα το πετύχουµε ακόµη και τότε. Γιατί; Γιατί δώσατε άλλοθι µ’ αυτήν τη διαδικασία που επιλέξατε στους εταίρους και δανειστές µας να πουν
«αφήστε καλύτερα να περιµένουµε να βγει το επίσηµο πλεόνασµα», οπότε η συµφωνία να πάει πιο πίσω και να χάσουµε και τον
Μάρτιο, να πάµε για Απρίλιο και Μάϊο.
Μέτρα για το χρέος. Κερδίσατε µόνο τα βραχυπρόθεσµα
µέτρα και τίποτε άλλο. Το µόνο πραγµατικό κέρδος του τελευ-
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ταίου Eurogroup ήταν ότι έγινε παράλληλη εκκίνηση των βραχυπρόθεσµων µέτρων, µαζί µε τη δεύτερη αξιολόγηση. Και αυτό
χτες το χάσατε. Ο ESM πάγωσε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα και
θα περιµένει την αξιολόγηση από Ιανουάριο και βλέπουµε.
Έξοδος στις αγορές. Χωρίς την ποσοτική χαλάρωση, πώς θα
βγούµε στις αγορές; Δεν πρόκειται να βγούµε. Αυτό πάει στις
ελληνικές καλένδες.
Διάδροµος ανάπτυξης. Μα, τον ναρκοθετήσατε τον διάδροµο
µε όσα κάνατε. Η αβεβαιότητα που συντηρείται, η σύγχυση δεν
πάει χέρι µε χέρι µε την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η «ΑΥΓΗ» σήµερα µας θέτει το
δίληµµα: Με τον Σόιµπλε ή µε τον λαό; Αυτό είναι το δίληµµα.
Είστε, λοιπόν, µε τον λαό; Που τον καταδικάζετε στο 3,5% πλεόνασµα επ’ άπειρον; Που φέρατε τέταρτο µνηµόνιο; Που δέσατε
µε ανέφικτους στόχους και τις επόµενες κυβερνήσεις, όχι µόνον
τις δικές σας; Που δίνετε επ’ άπειρον αναβολή στην ανάπτυξη;
Εσείς που θεσµοθετείτε τον «κόφτη» στο διηνεκές; Που απειλείτε
µε εκλογές, όχι τους Ευρωπαίους, που ούτε τους ενδιαφέρει αν
θα έχουµε ή δεν θα έχουµε εκλογές και εξάλλου σας το απάντησαν αυτό και σας έδωσαν την απάντηση που έπρεπε, αλλά τους
Βουλευτές σας, για να νοιώσουν τον φόβο και να ψηφίσουν τα
µέτρα που έρχονται;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είστε µε τον λαό. Άρα, διά
της ατόπου απαγωγής και σύµφωνα µε την «ΑΥΓΗ» είστε µε τον
Σόιµπλε. Εσείς είστε οι εκπρόσωποι του Σόιµπλε στη χώρα. Είστε
µε τον Σόιµπλε, γιατί του δίνετε αυτό που θέλει, 3,5% πλεόνασµα,
µόνιµη λιτότητα και σας δίνει αναβολή των µέτρων. Αναβολή των
µέτρων σας δίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Το 6,5% σε ποιον το δίνατε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ξέρω, εκνευρίζεστε µε την
αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ µε την αλήθεια έχει µια δυσκολία συνύπαρξης.
Και σας δίνει, λοιπόν, ο κ. Σόιµπλε αναβολή µέτρων, γιατί εάν
τον επόµενο χρόνο -είναι φθηνή αυτή η αναβολή για τον Σόιµπλε,
το 3,5% τον νοιάζει- ή το 2018 καταρρεύσουν τα ταµεία, τότε τι
θα κάνετε; Θα κόψετε τις συντάξεις τότε και η Κοµισιόν θα πει:
«Α, κάναµε λάθος. Συγγνώµη, δεν έφθασαν τελικά τα µέτρα,
αλλά ο στόχος είναι στόχος, 3,5%. Κόψτε τώρα τις συντάξεις».
Ο λαός, λοιπόν, δεµένος από εσάς και από τον Σόιµπλε, τα συνεταιράκια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρατε µια τροπολογία για να
δώσετε ανάσα στον κόσµο. Όµως, οι συνταξιούχοι είναι απέξω
και διαδηλώνουν, γιατί η κοροϊδία σας είναι φανερή, γιατί δεν τηρήσατε την υπογραφή σας, αυτό που συµφωνήσατε πέρσι. Γιατί
συνεχίζετε να κοροϊδεύετε; Γιατί δώσατε άλλοθι στον ESM να
παγώσει τα µέτρα για το χρέος;
Τι λέει η συµφωνία του περσινού Αυγούστου, αυτό που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας πέρυσι τον Αύγουστο; Λέει, εάν υπάρξει
υπερπλεόνασµα, δηλαδή, εάν η χώρα µας καταφέρει και έχει περισσότερο πλεόνασµα απ’ όσο έχει συµφωνήσει, όπως ισχύει
τώρα, µπορείτε να δώσετε 30% -όχι µπορείτε, πρέπει να δώσετε
30%- στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Σας λέµε, λοιπόν, πληρώστε τις συντάξεις των συνταξιούχων
που περιµένουν δύο και τρία χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους.
Ένα δισεκατοµµύριο περιµένει συνταξιούχους για να πληρωθούν. Αυτό είναι τριακόσια εκατοµµύρια. Δώστε µια ανάσα σε
αυτούς, οι οποίοι περιµένουν τη σύνταξή τους και δεν τη βλέπουν.
Επίσης, λέει, το 40% µπορείτε να το δώσετε όπως θέλετε. Ωραία. Να δώσετε τα χρήµατα σε όποιον τα έχει περισσότερο
ανάγκη. Ποιος είναι αυτός; Υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες παιδιά,
που είναι σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόµενο και οι δύο
είναι άνεργοι. Εάν δώσουµε από 500 ευρώ σε κάθε παιδί, είναι
100 εκατοµµύρια. Εκεί θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήµατα.
Τέλος, σχετικά µε τις οικογένειες που θα πάρουν το κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης. Αυτές είναι οι οικογένειες που έχουν το
µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή τη στιγµή στη χώρα µας. Αυτές, λοιπόν, οι οικογένειες µπορούν να πάρουν ένα έκτακτο επίδοµα, µια
επιχορήγηση, άλλα 300 εκατοµµύρια. Σύνολο 700 εκατοµµύρια,
που είναι αυτό ακριβώς το 30% και 40%, που µπορούσατε να το
κάνετε. Έτσι, θα µπορούσατε να τηρήσετε τη συµφωνία µονοµε-
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ρώς, αλλά να την τηρήσετε και να µην µπορούν να µας παγώσουν το χρέος και να µην θέτουµε το εξής: ή να βοηθήσουµε τον
ελληνικό λαό ή να έχουµε προβλήµατα µε έξω.
Όµως, εσείς δίνετε χωρίς κριτήρια και µόνο για µικροκοµµατικούς σκοπούς. Εξακόσια ευρώ σύνταξη και 20.000 ευρώ από
ενοίκια; Θα το πάρει το επίδοµά σας. Εξακόσια ευρώ σύνταξη
και 3.000 ευρώ σύνταξη ο σύζυγος; Θα το πάρει το επίδοµά σας.
Εξακόσια ευρώ ευρώ σύνταξη και 2.000.000 περιουσία; Θα το
πάρει το επίδοµά σας. Αυτά είναι τα κριτήρια που θέτετε εσείς,
γιατί µόνο µικροκοµµατικά κριτήρια θέλετε να θέσετε και γι’ αυτό
δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε τους συνταξιούχους.
Κατέθεσα µε τον κ. Γρηγοράκο τροπολογία, που κάνει αυτό
που θα έπρεπε να κάνετε εσείς, τροπολογία που είναι µε τον λαό,
όχι µε τον Σόιµπλε, όπως είναι η τροπολογία η δική σας. Δεχθείτε
την για να στηρίξουµε τον λαό. Δεχθείτε την, εάν όντως θέλετε
να αντισταθείτε στον Σόιµπλε. Δεχθείτε την, για να δείξετε πως
δεν θέλετε να κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα συµµετάσχω στο κακόγουστο θέατρό σας, εάν δεν δεχθείτε να στηρίξουµε τον ελληνικό λαό, όπως σας το λέω. Η Ευρώπη της λιτότητας είναι πια η
Ευρώπη που στηρίζετε και σας στηρίζει. Η Ευρώπη του 3,5%
είναι η δική σας Ευρώπη, δεν είναι η δική µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης ο δρόµος,
που διαλέξατε είναι αδιέξοδος. Το ξέρουν οι συνταξιούχοι. Το
ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το ξέρουν οι εργαζόµενοι.
Το ξέρουν και οι άνεργοι. Όταν το µάθετε και εσείς, το µάθηµα
θα είναι πολύ ακριβό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Δράµας.
Σας καλωσορίζουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε ‘Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφράσω τη λύπη
µου για τον τρόπο που γίνεται ο κοινοβουλευτικός διάλογος σε
ορισµένες στιγµές µεταξύ Υπουργού ή Υπουργών και ορισµένων
Βουλευτών, χωρίς να πάρω θέση για το ποιος έχει δίκιο. Ο τρόπος που γίνεται αυτός ο διάλογος δεν περιποιεί τιµή, δυστυχώς,
για το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Μπαίνω στο θέµα κατευθείαν. Διερωτώµαι, αφού η Κυβέρνηση
έχει υπογράψει κάποια συµφωνία µε τους δανειστές και έχει καθηµερινή επαφή µαζί τους, συνοµιλεί δηλαδή µε την τρόικα, για
ποιον λόγο δεν τους εξηγεί ότι θα λάβουµε ορισµένα µέτρα, τα
οποία είναι συµβατά µε τη συµφωνία µας; Αφού έχει καθηµερινή
επαφή µαζί τους, πρέπει να τους πει ότι θα εξαγγείλουµε ορισµένα µέτρα, τα οποία είναι συµβατά µε τη συµφωνία µας.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι από χθες τα διεθνή πρακτορεία και το
«EURONEWS» µεταδίδουν ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης, το ESM, ανακοίνωσε ότι παγώνει την εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, µέχρι
να διαπιστωθεί αν τα µέτρα είναι συµβατά µε το µνηµόνιο.
Ωραία, για ποιον λόγο η Κυβέρνηση αφού είναι συµβατά όπως
λέει, δεν λέει στους δανειστές, στην τρόικα, στους κυρίους που
βρίσκονται εδώ στο Hilton, ότι εµείς θα ανακοινώσουµε αυτά τα
µέτρα, τα οποία είναι συµβατά και αντιθέτως δηµιουργεί µια τέτοια κατάσταση, που τα διεθνή πρακτορεία λένε ότι η απόφαση
αυτή προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στα ελληνικά οµόλογα και το
χρηµατιστήριο; Δεν είναι εύλογη αυτή η απορία την οποία εκφράζω αυτή τη στιγµή;
Βεβαίως, ο κ. Παππάς µάς καθησύχασε προηγουµένως, λέγοντας ότι ευρωπαϊκοί παράγοντες υποστηρίζουν πως τα µέτρα
αυτά είναι συµβατά. Είπε, µάλιστα, ότι και η κυρία Γεννηµατά
είναι υπέρ. Ασφαλώς και είναι υπέρ, γιατί είναι το αυτονόητο.
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Είναι δυνατόν να είναι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ–
ΔΗΜΑΡ κατά, όταν προασπίζεται το δίκαιο των αδυνάτων; Και
ποιο κόµµα θα είναι κατά του βοηθήµατος; Κανένα. Πρέπει, όµως, το καθένα να διατυπώσει τη θέση του.
Ποιο κόµµα θα είναι κατά της εφαρµογής της αναστολής του
ΦΠΑ; Αφού η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ήταν το κύριο κόµµα
που µέχρι τώρα συνέβαλλε στο να µην εφαρµοστεί η εξίσωση
του ΦΠΑ µεταξύ νησιών και ενδοχώρας. Στο πρώτο µνηµόνιο
είναι σαφώς αναγεγραµµένο. Στο δεύτερο µνηµόνιο είναι το ίδιο.
Δεν ήρθε ποτέ ο εφαρµοστικός νόµος στη Βουλή. Ο εφαρµοστικός νόµος στη Βουλή ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ και
ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.
Και τώρα, αντί να πάµε πίσω, πάµε στην αναστολή της εξίσωσης. Αναστολή, όµως, για πόσο χρόνο; Εµείς δεν είµαστε υπέρ
της αναστολής. Εµείς είµαστε υπέρ της κατάργησης, αλλά αφού
δεν υπάρχει κατάργηση, ας πάµε στην αναστολή. Άρα, στηρίζουµε κατ’ ανάγκη την αναστολή, αλλά δεν επιθυµούµε απλά την
αναστολή.
Και γιατί όχι η αναστολή; Γιατί δεν µπορούν να ζήσουν τα
νησιά µε το καθεστώς αυτό. Η ιστορία του ΦΠΑ πρέπει να ξέρετε
ότι είναι πολύ µακρινή. Η διαφοροποίηση του ΦΠΑ µεταξύ νησιών και ενδοχώρας έγινε επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ήρθε ο ΦΠΑ, ως υποχρεωτικό µέτρο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε, τα νησιά είχαν φορολογική προστασία,
γιατί πραγµατικά είναι δύσκολο να ζήσει ο νησιώτης στα νησιά,
όταν αγοράζει τα πάντα ακριβότερα από την ενδοχώρα. Η ζωή
τους είναι ακριβότερη, οι νησιώτες εγκαταλείπουν τα νησιά και
τα νησιά παύουν να έχουν κατοίκους.
Το ξέρετε ότι οι Σουλτάνοι είχαν ειδικό καθεστώς υπέρ των
φορολογουµένων για τα νησιά του Αιγαίου; Μιλώ για την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν θα έπρεπε να συζητάµε σήµερα για αναστολή.
Πρέπει να επανέλθουµε στο καθεστώς της διαφοροποίησης του
ΦΠΑ µεταξύ νησιών και της ενδοχώρας.
Λέγοντας όλα αυτά, πρέπει να πούµε ότι αυτή καθαυτή η
ύπαρξη των νησιών είναι σπουδαίο πράγµα για την Ελλάδα. Ακόµη και οι δηλώσεις που γίνονται υπό µορφήν, αν θέλετε, υπερβολής, δηλαδή, «Ε, ας µας πάρουν και µερικά νησιά, θα τα ξαναπάρουµε» είναι ενοχλητικές και ενοχλούν τους κατοίκους.
Διότι πρέπει να ξέρουµε την ιστορία, ότι τα νησιά αυτά έχουν
κατακτηθεί από Ενετούς, από ιππότες, από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, δηλαδή, είναι το δέλεαρ του Αιγαίου. Εµείς λοιπόν
που τα έχουµε καθόµαστε και συζητάµε υπό ποιες προϋποθέσεις
µπορεί να τα έχουµε ή να µην τα έχουµε; Αυτά είναι τα αυτονόητα.
Έρχοµαι επί της ουσίας τώρα. Χθες, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Νίσυρο. Όπως ξέρετε, η Νίσυρος απέχει λίγα µίλια από
την Κω. Η Νίσυρος δεν έχει κανένα πρόβληµα, ούτε η Τήλος. Δεν
θα ήταν λογικό να πάει στην Κω και να δει πώς είναι αυτά τα hot
spots; Εγώ πήγα στην Κω. Σας λέω λοιπόν ότι στα hot spots
υπάρχουν δωµάτια, τα οποία είναι τέσσερα επί τέσσερα ή τέσσερα επί πέντε και είδα να υπάρχουν δέκα άνθρωποι µέσα! Δεν
µπορούµε να πούµε στους Ευρωπαίους, οι οποίοι µας το επέβαλλαν, να έχουµε ανθρώπινες συνθήκες στα hot spot, αφού
αυτοί τα επέβαλλαν; Δεν µπορούµε τα hot spots να τα έχουµε σε
δευτερεύοντα, µη τουριστικά νησιά και τα έχουµε στα µεγαλύτερα τουριστικά, τα οποία δυσφηµίζουν τον τουρισµό µας;
Αυτές είναι, κύριοι Υπουργοί, οι απαιτήσεις που έπρεπε να έχει
η Κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλλε τα hot spots, να µην εγκατασταθούν στα
νησιά του αυξηµένου τουρισµού. Τουλάχιστον αυτό έπρεπε να
απαιτήσει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θα πρέπει να είναι
κοντά στην Τουρκία για να µπορεί να γίνεται γρήγορα η επιστροφή των µεταναστών στην Τουρκία, να έρχονται δηλαδή και
να γυρίζουν πίσω στην Τουρκία. Δυστυχώς, αυτό δεν γίνεται. Και
όταν δεν γίνεται αυτό το πράγµα, τότε γίνονται εκρηκτικές καταστάσεις στα νησιά. Και όταν οι εκρηκτικές καταστάσεις µεταδίδονται από τα µέσα ενηµέρωσης, αντιλαµβάνεστε τι δυσφήµιση
είναι για τον ελληνικό τουρισµό γενικότερα, αλλά και των νησιών
ειδικότερα. Αυτά είναι ίσως τα προβλήµατα, τα οποία πρέπει να
δει η Κυβέρνηση.
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Όσον αφορά την τροπολογία που έφερε, δεν νοµίζω ότι εξυπηρετεί κανέναν, ούτε καν την Κυβέρνηση. Φαντάζοµαι όλα τα
κόµµατα είναι υπέρ. Και αυτός, ενδεχοµένως, που δεν ήταν υπέρ
δεν θα είχε το θάρρος να το πει. Άρα λοιπόν, τι εξυπηρετεί η ψηφοφορία απόψε; Η ψηφοφορία δεν εξυπηρετεί απολύτως τίποτα.
Όσον αφορά την ουσία του θέµατος, θα έπρεπε να πανηγυρίζει η Κυβέρνηση αν αυτό το επίδοµα προερχόταν από το πραγµατικό πλεόνασµα, όχι από το υστέρηµα ή –αν θέλετε- τη φορολογία των µικροµεσαίων. Για ποιο λόγο; Διότι εάν φορολογούνται
συνέχεια οι µικροµεσαίοι, κάποια στιγµή θα πάψουν να είναι και
αυτοί µικροµεσαίοι. Θα γίνουν και αυτοί προβληµατικοί. Θα πρέπει να δίνουµε και στους µικροµεσαίους επίδοµα, εάν δεν υπάρξει παραγωγή και επενδύσεις. Η Κυβέρνηση, δηλαδή, πρέπει να
κατεβάσει λίγο τους τόνους της, να µην πάει να εκµεταλλευτεί
πράγµατα τα οποία είναι αυτονόητα για όλη τη Βουλή και να κοιτάξει την πραγµατική ουσία της υπόθεσης. Πρέπει η Ελλάδα
γρήγορα να αποκτήσει µια σταθερότητα πολιτική, η οποία, όπως
ξέρετε, µέχρι σήµερα, δεν έχει επιτευχθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Γιατί δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα; Διότι οι υποψήφιοι
πρωθυπουργοί φιλοδοξούν να γίνουν πρωθυπουργοί και όλοι
αναλαµβάνουν ο καθένας να φέρει από ένα µνηµόνιο στη Βουλή
αυτή. Αυτό γίνεται από την αρχή του πρώτου µνηµονίου µέχρι
τώρα. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για να
µην έχουµε συνέχεια βοηθήµατα, βοηθήµατα, βοηθήµατα. Χωρίς
την πολιτική σταθερότητα, η οποία θα φέρει επενδύσεις, παραγωγή και παραγωγικότητα στη χώρα, δυστυχώς φοβούµαι ότι
δεν θα βελτιώνεται η κατάστασή µας γενικότερα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Λεβέντης, αλλά ζήτησε και ο κ. Θεοδωράκης
για να κάνει µια δήλωση από το έδρανο του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, συνεννοηθήκαµε. Θα µιλήσω
µετά τον κ. Λεβέντη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Αφού το λύσατε µεταξύ σας.
Ορίστε, κύριε Λεβέντη, έχετε τον λόγο για οχτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κύριοι Υπουργοί.
Έστειλα επιστολή στον κύριο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ζητώντας του σύνοδο πολιτικών Αρχηγών για τα εξοπλιστικά.
Την κοινοποίησα και στον κ. Τσίπρα και απάντηση δεν έλαβα.
Αυτό το πράγµα, ο Πρωθυπουργός να µην απαντάει στους πολιτικούς αρχηγούς καθόλου, τι µορφής σχέση είναι αυτή; Δεν µου
απάντησε: «ναι», «όχι», «δεν θέλω», «δεν µπορώ» ή «δεν το κρίνω
σωστό».
Εξήγησα και εξηγώ ότι η αγωνία µου δηµιουργήθηκε µετά από
συζητήσεις µε ανώτατους αξιωµατικούς, οι οποίοι µου είπαν ότι
η Τουρκία αποκτά υπεροχή µετά την παραγγελία των F35. Δεν
µπορώ να καταλάβω η αδράνεια αυτή πού κατευθύνεται.
Με πλησίασε ο κ. Βίτσας στο έδρανό µου, µου είπε: «Έχετε
κάποια δίκια». Με πλησίασε ο κ. Κρεµαστινός στο έδρανό µου,
µου είπε: «Και ο Ανδρέας Παπανδρέου µε τον Οζάλ είχαν πει να
µην ξοδεύουµε όλα τα λεφτά στην άµυνα». Εγώ ξέρω µια πραγµατικότητα, ότι καθηµερινά έχουµε απειλές και εµείς έχουµε
έναν Πρόεδρο Δηµοκρατίας που κάθεται και απαντάει και λέει:
«Δεν παραχωρούµε τίποτα». Αν σας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση
και το πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, τι να πω;
Έσπευσαν οι δηµοσιογράφοι να πουν ότι µε τα 200 ευρώ που
ζήτησα να δώσουµε όλοι οι έχοντες εισοδήµατα πάνω από 1.500
ευρώ, είτε µισθούς είτε συντάξεις, εννοούσα να πάρουµε και από
τους µικρούς. Δηλαδή αν παίρνει ένας αγρότης 300 ευρώ, να του
πάρουµε τα 200.
Γιατί µόνιµο χαρακτηριστικό των δηµοσιογράφων, ιδιαίτερα
των κοµµατοσκύλων δηµοσιογράφων, αυτών που έχουν ανατραφεί στις στάνες τις κοµµατικές, είναι η παραχάραξη των λεγοµένων ενός πολιτικού. Είναι επί µόνιµης βάσεως.
Όπως εχθές κιόλας είπανε ότι θέλω να απολύσω το 30% των
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υπαλλήλων του δηµοσίου, ενώ εγώ ζήτησα αξιολόγηση. Είπα ότι
υποπτεύοµαι ότι το 30% είναι αργόµισθοι ή δεν προσέρχονται ή
παίρνουν τον µισθό τους χωρίς να προσφέρουν τίποτα, χωρίς να
καλύπτουν ανάγκες και ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση. Θεωρώ
ότι όταν ένας στο δηµόσιο δεν προσφέρει κανένα έργο, δεν είναι
εργαζόµενος. Δεν καταλαβαίνω η Αίθουσα γιατί τους καλύπτει
αυτούς.
Οι ξένοι λένε συνεχώς: «Μειώστε δραστικά τις δαπάνες του
δηµοσίου». Κύριοι, εάν κάποιοι δεν δουλεύουν στο δηµόσιο, η
Αίθουσα αυτή έχει ευθύνες, γιατί κάποιος άλλος κόσµος πληρώνει φόρους, κάνει αγώνες καθηµερινούς για να πληρώνονται οι
άνθρωποι αυτοί. Δεν το καταλαβαίνω. Αξιολόγηση ζητώ και µακάρι να αποδειχθεί ότι σφάλω και είναι µηδέν οι αργόµισθοι. Το
είπα κιόλας. Και όλα τα site και όλες οι εφηµερίδες έχουν πρωτοσέλιδο: «Ο Λεβέντης θέλει το 30% των δηµοσίων υπαλλήλων
να απολυθούν».
Στον τόπο αυτόν µε αυτές τις Κασσάνδρες και µε αυτούς τους
τρόπους προσπαθούµε να βλάψουµε καριέρες, όπως και κάποιες
άλλες καριέρες στήνονται πάνω στην απατεωνιά. Δεν πειράζει.
Όποιες καριέρες ενοχλούν, προσπαθούµε να τις εξοντώσουµε.
Για τις συντάξεις έχω πει ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
έχει εκδηλώσει την αντίληψη ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήµερα, ένας εργαζόµενος προς ένα συνταξιούχο –έχουµε περίπου
τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων και συνταξιούχων, ενώ σε άλλες
χώρες είναι τέσσερις προς έναν οι εργαζόµενοι προς τους συνταξιούχους– οδηγούµεθα σε 1.200 ευρώ µεικτά να είναι η µεγίστη σύνταξη. Το έχουν πει.
Άρα, αν αφήσουµε ανέγγιχτο το σύστηµα των συντάξεων, όπως έκανε ο Κατρούγκαλος –ανέγγιχτο το άφησε, παρ’ όλα αυτά
που λέει-, να ξέρετε ότι σε λίγους µήνες η µεγίστη σύνταξη στην
Ελλάδα θα είναι 1.200 µεικτά, όπερ σηµαίνει 950 ευρώ καθαρά.
Άρα η επέµβαση έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια για τις
συντάξεις. Τώρα δεν ξέρω τι προλαβαίνουµε, γιατί µε τέτοιον
λόγο, ένας προς έναν εργαζόµενοι προς συνταξιούχους, µε συνεχώς αυξανόµενες τις στρατιές των ανέργων, άρα µε µείωση
εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων, το µέλλον είναι δυσοίωνο,
είναι αυτονόητα δυσοίωνο.
Υπήρξαν κάποιοι χαρακτηρισµοί. Κάποιος Υπουργός είπε ότι
και δεκαοκτώ νησιά και να µας πάρουν, δεν πειράζει, κάποιος
άλλος είπε για τις σηµαίες, ότι άλλη αξία έχει η σηµαία όταν είναι
στο σπίτι σου, άλλη αξία όταν είναι σε δηµόσιο κτήριο και κάποιοι
άλλοι είπαν για νοµιµοποίηση για τη Χρυσή Αυγή κ.λπ..
Δεν καταλαβαίνω, ο κ. Τσίπρας µε τέτοιους Βουλευτές κρατάει
την Κυβέρνηση; Αυτό το εκατόν πενήντα τρία έχει αυτά τα άτοµα
µέσα. Δεν καταλαβαίνω. Ο κ. Παρασκευόπουλος προθυµοποιήθηκε να παραδώσει την έδρα. Γιατί δεν την παραδίδει άπαξ και
έχει την αντίληψη ότι η Ακροδεξιά µπορεί να νοµιµοποιηθεί και
να γίνει δηµοκρατικότατο κόµµα καθόλα αποδεκτό; Δεν το καταλαβαίνω.
Ζητάτε σήµερα ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν το καταλαβαίνω.
Τι ονοµαστική ψηφοφορία; Έχω ζητήσει ενάµιση χρόνο συναίνεση. Συναίνεση θα πει να συνεννοούµεθα εδώ µέσα. Μου απάντησε ο κ. Τσίπρας ότι µόνος του µπορεί, δεν χρειάζεται συναίνεση. Μπορεί µόνος του.
Αφού µπορείτε µόνοι σας, γιατί ζητάτε τη βοήθεια των άλλων
κοµµάτων, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης; Αφού µπορείτε
µόνοι σας, βγάλτε το φίδι από την τρύπα µέχρι τέλους. Δηλαδή,
τι θα κάνουµε; Όποτε τα πράγµατα είναι καλά, θα λέτε ότι µόνοι
σας µπορείτε και όποτε έρχεται πυρκαγιά στον οίκο µας, θα λέτε:
«Βοηθήστε οι υπόλοιποι»; Είναι αυτά λογικές;
Εµείς θέλαµε να βοηθήσουµε εξαρχής και θέλαµε εθνική συνεννόηση. Αυτό θέλαµε. Όµως, η πλευρά του κ. Τσίπρα δεν το
ήθελε. Και αρχίζω και πιστεύω ότι και το εγχείρηµα που κάναµε
-που έκανα τόσο αγώνα για την απλή αναλογική εγώ προσωπικάπήγε κι αυτό χαµένο. Είχαµε συζητήσει µε τον κ. Τσίπρα να µην
συνεχίσει να ψηφίζει τα νοµοσχέδια µε εκατόν πενήντα τρία. Συνεχίζει µε εκατόν πενήντα τρία. Δεν τον νοιάζει τι κάνει η υπόλοιπη Αίθουσα.
Εποµένως, εκείνα εκεί που έλεγε ο κ. Κουρουµπλής, ότι χρειάζονται τριάντα έδρες µπόνους, θα βρούµε κάπου στη µέση τη
λύση κ.λπ., δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στην απλή αναλο-
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γική. Έτσι καταλαβαίνω, αφού συνεχίζετε να ψηφίζετε µε εκατόν
πενήντα τρία. Έτσι;
Όποιος πιστεύει στην απλή αναλογική, πρωτίστως εµφορείται
από πνεύµα συναίνεσης. Πνεύµα συναίνεσης σηµαίνει εθνική συνεννόηση. Όταν ζητάω συµβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ο κ. Τσίπρας δεν µου απαντάει καθόλου. Και τώρα µας
καλεί να ψηφίσουµε. Να ψηφίσουµε τι; Αυτά που εκείνος πήγε κι
έκανε. Και πού ξέρω τι έκανε; Και πού ξέρω τι προθέσεις έχει;
Πώς καλούµεθα να ψηφίσουµε, για να δείξει ενιαία εικόνα η
χώρα, χωρίς να γνωρίζω τις προθέσεις του Πρωθυπουργού;
Λυπούµαι, κύριοι, αλλά θέλετε τη συναίνεση α λα καρτ. Θέλετε
τη συναίνεση την ώρα που σας συµφέρει. Δεν την πιστεύετε τη
συναίνεση.
Και κάτι άλλο θέλω να πω. Θέλατε να δώσετε λεφτά στους
φτωχούς. Δικαίως. Είναι οι φτωχοί αυτοί που τα παίρνουν; Δεν
είναι οι φτωχοί, διότι µπορεί κάλλιστα να είναι ένας συνταξιούχος
των 600 ευρώ και να έχει και ενοίκια 4.000. Γιατί δεν βάλατε εισοδηµατικό κριτήριο, να µην µπορούν να πάρουν αυτοί χρήµατα;
Υπάρχουν άλλοι άνεργοι, αδέκαροι. Δηλαδή, το ύψος της σύνταξης κατ’ εσάς δίνει και το ύψος του πλούτου που έχει ο κάθε
πολίτης; Δεν είναι ακριβές. Σε καµµιά χώρα του κόσµου το ύψος
της σύνταξης δεν βαθµολογεί το ύψος του πλούτου κάθε πολίτη.
Θέλω να πω και δυο λέξεις για το ΚΚΕ, γιατί εχθές σε µια εκποµπή ένας εκπρόσωπός του µε είπε λαγό. Και λέω: Εγώ τι έχω
δώσει στον κ. Τσίπρα; Μία ψήφο στην απλή αναλογική. Τίποτα
άλλο δεν έχουµε ψηφίσει στην Αίθουσα αυτή ως Ένωση Κεντρώων.
Ενώ εσείς, το ΚΚΕ, πήγατε µε τον Μητσοτάκη και κάνατε κυβέρνηση. Εσείς, λοιπόν, είστε λαγοί. Εµείς αν βγούµε λαγοί, τότε
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να το πείτε. Δεν έχετε δικαίωµα να είστε συκοφάντες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να σας πω και κάτι άλλο. Τι πρεσβεύετε; Να φύγουµε από τη
Ευρώπη, γιατί είναι τοκογλύφοι. Ξέρετε ποιος το θέλει αυτό; Η
Τουρκία. Η Τουρκία θέλει την Ελλάδα να φύγει από την Ευρώπη,
γιατί είναι πολύ βολικό µετά για την Τουρκία να έχει να κάνει µε
µια µικρότερη χώρα. Λυπούµαι για λογαριασµό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Ήθελα να πω, τέλος, ότι αποχωρεί η Ένωση Κεντρώων από
την ψηφοφορία. Δεν θα συµµετάσχει καθόλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στους συνταξιούχους να πάτε να τα
πείτε αυτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ένα
λεπτό θα δώσω τον λόγο στον κ. Πολάκη, για να κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρόκειται για ένα τυπογραφικό λάθος στην τροπολογία που
κατέθεσα πριν µε γενικό αριθµό 818 και ειδικό αριθµό 68 , όπου
στην περίπτωση α’ της τελευταίας παραγράφου 12, η ηµεροµηνία 31-12-2016 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 30-6-2017.
Πρόκειται για λάθος που έγινε προηγουµένως και γι’ αυτό το
διορθώνω. Την καταθέτω τώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παύλος Πολάκης καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Πολάκη.
Κύριε Θεοδωράκη, έχετε τον λόγο, για οκτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πάντα χρησιµοποιώ λιγότερο
χρόνο από αυτόν που προβλέπεται.
Κυρίες και κύριοι, νοµίζω ότι η ιστορία αρχίζει να θυµίζει ηµέρες του 2015. Τότε που η Κυβέρνηση υπερήφανα διαπραγµατεύτηκε τη χρέωση της χώρας µε άλλα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όµως, υπάρχει ένα πραγµατικό ερώτηµα: Τι πραγµατικά προσπαθείτε να στήσετε αυτές τις ηµέρες; Έχετε επίγνωση ή απλώς
αυτοσχεδιάζετε και ό,τι βγει;
Λέτε, δηλαδή, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι υπάρχουν λεφτά να
µοιράσετε. Και το λέτε την ίδια στιγµή που βάζετε επιπλέον φόρους 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αφού υπάρχουν πλεονάσµατα,
γιατί δεν συζητήσαµε εδώ στη Βουλή έναν µήνα τώρα που συζητάµε τον προϋπολογισµό, πού θα πρέπει να κατευθυνθούν αυτά
τα πλεονάσµατα; Γιατί δηλαδή δεν επιδιώξατε συναίνεση; Γιατί
βέβαια η εθνική συνεννόηση είναι µονόδροµος, αλλά όχι εκ των
υστέρων, όπως το αποφασίζει ο κ. Τσίπρας, ανάλογα µε τις ανάγκες της στιγµής.
Νοµίζω ότι και οι συνταξιούχοι, που φώναζαν λίγο πριν στους
δρόµους, ξέρουν ότι οι παροχές προς µερίδα των συνταξιούχων
είναι απλώς µια απόπειρα αντιπερισπασµού, για να ξεχάσουµε
τους νέους φόρους των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Να τσακώνονται, δηλαδή, στην κοινωνία «γιατί αυτοί και όχι εµείς» και κανείς να µην ασχολείται µε τη µεγάλη εικόνα των φόρων και της
σπατάλης του κοµµατικού κράτους.
Συνεχίζετε, κύριοι της Κυβέρνησης, να αγνοείτε τις ανάγκες
των ανέργων και τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας. Σας
το είπαµε και στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Λεφτά χρωστάτε στους ανέργους, στους κατεστραµµένους του ιδιωτικού
τοµέα, που δεν έχουν καµµία κοινωνική προστασία και θα κάνουν
Χριστούγεννα χωρίς να µπει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι, σε αυτούς
δηλαδή που δεν γυρνάτε τελικά να κοιτάξετε.
Η Ελλάδα έχει µε διαφορά την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, αλλά δίνει τα λιγότερα για τους ανέργους και την καταπολέµηση της φτώχειας. Επτά στους δέκα ανέργους, θα το είδατε από τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ επίδοµα. Μιλάµε, δηλαδή,
για το 70% των ανέργων, για περίπου οκτακόσιες χιλιάδες ανθρώπους. Από την άλλη, όµως, λεφτά για το πελατειακό κράτος
υπάρχουν!
Ο συνάδελφος από το Ποτάµι κ. Μπαργιώτας έδωσε χθες
στοιχεία εδώ στη Βουλή για τους εκατόν είκοσι έναν νέους φορείς που φτιάξατε µέσα στο 2016. Εκατόν είκοσι ένας νέοι φορείς! Αφού, λοιπόν, νοιάζεστε για τους φτωχούς, σας έχω µια
συγκεκριµένη πρόταση: Φτιάξτε έναν λογαριασµό, ο οποίος θα
χρηµατοδοτείται από τη µείωση της σπατάλης του κοµµατικού
κράτους και όχι από τους νέους φόρους.
Σηµειώστε, πού µπορούν να βρεθούν λεφτά. Θα πω δειγµατοληπτικά µερικά νούµερα: Από τη µείωση του αριθµού των µετακλητών, από τη µείωση των γενικών γραµµατέων των υπουργείων, από τη µείωση των εξόδων κίνησης και των υπερωριών
στα πολιτικά γραφεία των υπουργών, από την κατάργηση των
µυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και από τα λεφτά βέβαια που θα γυρίσουν
πίσω στα δηµόσια ταµεία από τους εργατοπατέρες της ΔΕΗ, που
είναι περίπου 32 εκατοµµύρια, τα οποία όµως δεν διεκδικήσατε
στα δικαστήρια µόλις προχθές.
Αναρωτιόµαστε πόσο θα στοιχίσουν, κύριοι της Κυβέρνησης,
τα νέα επικοινωνιακά σας κόλπα, µε τι θα ανταλλάξετε τις παροχές και ποιες θα είναι οι επόµενες κινήσεις, αν επιµείνουν οι δανειστές στην άρνησή τους. Υπάρχει κάποιο σχέδιο;
Το δίληµµα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι «Τσίπρας ή δανειστές».
Το δίληµµα ήταν και είναι «κοινωνία ή φόροι-σπατάλες, φόροισπατάλες»; Κοινωνία όρθια ή κοινωνία εξουθενωµένη από τους
νέους φόρους και διχασµένη από τους πολιτικαντισµούς των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Χρησιµοποιείτε τους συνταξιούχους για έναν µόνο σκοπό, για
να ενώσετε την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα και δεν είναι ηθικό.
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Και χρησιµοποιείτε τους συνταξιούχους για µια νέα σύγκρουση
µε την Ευρώπη και αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν σας απασχολούν
οι πραγµατικές ανάγκες των συνταξιούχων, των σηµερινών και
των αυριανών, γιατί βέβαια –και το έχετε πει στο παρελθόν, όταν
οι άλλοι έδιναν κάποια «ξεροκόµµατα», όπως λέγατε- τα εφάπαξ
συµβολικά βοηθήµατα δεν συνιστούν κοινωνική πολιτική.
Θέλουµε, όµως, κυρίες και κύριοι, να στείλουµε και ένα µήνυµα στους έξω και ιδιαίτερα σε αυτούς που κουνούν συνεχώς
το δάχτυλο στους Έλληνες: Η ελληνική κοινωνία, αγαπητοί εταίροι, περνάει πολύ δύσκολα και πληρώνει και δικά σας λάθη. Μπορεί τα περισσότερα λάθη να είναι του δικού µας πολιτικού
συστήµατος και συγκεκριµένα των κοµµάτων που κυβέρνησαν
και που κυβερνούν, όµως αυτό δεν µειώνει τις ευθύνες του κ.
Σόιµπλε και όλων εκείνων που πεισµατικά επιµένουν σε αδιέξοδες πολιτικές και σε αδιέξοδους δρόµους, κάποιοι µάλιστα ελπίζοντας ότι οι Έλληνες θα κουραστούν και θα εγκαταλείψουν το
ευρώ.
Η πολιτική σας, όµως, ουσιαστικά τους ενισχύει. Σας ξεµπρόστιασαν και οι συνοµιλητές σας στο ΔΝΤ, αποκαλύπτοντας ότι
δική σας πρόταση ήταν το πλεόνασµα 3,5%, ότι εσείς δεχθήκατε
τα πλεονάσµατα 3,5% για τα επόµενα δέκα χρόνια.
Απέναντι σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, εµείς λέµε όχι, δεν
θα γίνουµε κοµπάρσοι στο σκηνικό που στήνετε. Από την πρώτη
στιγµή είπαµε ότι δεν µετέχουµε στη νέα κοροϊδία. Στεκόµαστε
δίπλα στην κοινωνία που αγωνιά, στην κοινωνία που αγωνίζεται,
στους νέους που θέλουν καθαρές κουβέντες και όχι µεσοβέζικα.
Kαι δεν θα συµµετάσχουµε στην κακοσκηνοθετηµένη παράστασή σας. Το Ποτάµι δεν θα µετάσχει στην ονοµαστική ψηφοφορία. Οι στιγµές απαιτούν από όλους µας υπευθυνότητα και
τόλµη και εµείς διαθέτουµε και υπευθυνότητα και τόλµη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ηλιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
τον λόγο; Δεν το κατάλαβα.
Ελάτε τώρα, κύριε Ηλιόπουλε.
Θα µιλήσετε µετά, κύριε Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Αφού σηκώθηκε ο άνθρωπος, θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
επειδή θα αποχωρήσει και το Ποτάµι, αν θέλετε να πείτε κάτι,
ελάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το κατάλαβα.
Επιτρέπετε, κύριε Ηλιόπουλε, να προηγηθεί;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχουµε υπ’ όψιν µας τις ανακοινώσεις των
κοµµάτων και µάλιστα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τη
θέση που θα κρατήσει σχετικά µε την ψηφοφορία. Προηγουµένως άκουσα και τον κ. Λεβέντη, τώρα άκουσα και τον κ. Θεοδωράκη. Κρατούν µια στάση αποχής από την ευθύνη.
Λυπάµαι πάρα πολύ που πρέπει να υπενθυµίσω κάτι το οποίο
είναι αυτονόητο σε αυτήν την Αίθουσα, ότι όσες διαφωνίες και
αν έχουµε µεταξύ µας, αυτόν τον ενάµιση χρόνο, όλοι σε κάτι
συµφωνούµε, ότι η Συµφωνία αυτή που έγινε, το λεγόµενο τρίτο
µνηµόνιο, ήταν κάτι το οποίο έγινε διαφανώς, δεν υπάρχει τίποτα
που να σκιάζει ή να είναι σε δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση ή κάτω
από το τραπέζι. Δεν υπάρχει τίποτα που να µην το ξέρουν όλοι,
καλώς ή κακώς. Με βάση όλα τα στοιχεία κάθε πολιτική δύναµη
αποφασίζει σε κάθε φάση τη θέση που κρατάει.
Λυπάµαι για το ότι στις τοποθετήσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης πράγµατα τα οποία είναι πολύ σκληρά για τη χώρα
και τα γνωρίζουν, δεν βρίσκουν έστω ένα λεπτό στην οµιλία τους,
στην ρητορική τους για να τα καταθέσουν.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το
προϊόν αυτό, το ποσό, δηλαδή, το οποίο προέκυψε, δεν οφείλεται σε κανένα κόλπο. Δεν έγινε κανένα κόλπο. Γνωρίζετε πολύ
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καλά πώς προέκυψε.
Οι εταίροι δανειστές κακώς, κάκιστα δεν δέχονταν τα µη παραµετρικά έσοδα, τα οποία οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης
–και εξ όσων γνωρίζω και σε προηγούµενη φάση και των προηγούµενων κυβερνήσεων- παρουσίαζαν ως εκτιµήσεις. Γίνεται,
δηλαδή, µια συζήτηση και λένε ότι προσδοκούµε έσοδα από τις
εξής πηγές και από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και
από τις λίστες τάδε και από αλλού και είναι αυτό το ποσόν. Είναι
τόσα δισεκατοµµύρια.
Και λένε οι εταίροι δανειστές, κακοπίστως, απολύτως κακοπίστως: Εµείς δεν δεχόµαστε. Το µόνο που δεχόµαστε είναι αυτό
που βγάζει το κοµπιούτερ. Μισθούς, συντάξεις, επιδόµατα κ.λπ.
αυτά, µάλιστα, τα βάζουµε στον υπολογισµό. Τα άλλα, εάν πρόκειται να βγουν, θα δούµε. Δεν θεωρούµε πως οι ελληνικοί φοροδοτικοί και άλλοι µηχανισµοί µπορούν να τα βγάλουν.
Έγινε, λοιπόν, από πλευράς αυτής της Κυβέρνησης µια συστηµατική δουλειά επί έναν χρόνο, για την οποία δεν λέτε τίποτα,
λες και αυτό το δισεκατοµµύριο προέκυψε περίπου σαν κανένας
µποναµάς ή το πρόσφερε κανένας οµογενής από την Αµερική
και το έδωσε στη χώρα. Έγινε µια συστηµατική προσπάθεια –και
θα πρέπει να γίνεται και κάθε χρόνο- και προέκυψε αυτό το ποσό,
το οποίο δεν είναι εντός της συµφωνίας σε καµµία περίπτωση
και από καµµία πλευρά ως προς τη διάθεσή του, ως προς το πού
θα πάει κ.λπ.. Το γνωρίζετε.
Και αφού προέκυψε, δηλαδή, αφού καταµετρήθηκε, αφού επιµετρήθηκε τις τελευταίες µέρες, επί αυτού του ποσού η Κυβέρνηση πήρε µια απόφαση συγκεκριµένη και είπε να διατεθεί εκεί.
Προφανώς θα µπορούσε να πάρει και µια άλλη απόφαση, να διατεθεί αλλού ή να γίνει ένας διάλογος για το πού θα διατεθεί.
Άλλο αυτό.
Η αναγνώριση, όµως, ότι δεν είναι ευθύνη της ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά ότι είναι ένα ρεσιτάλ κακοπιστίας εναντίον της
χώρας από πλευράς των εταίρων δανειστών σε αυτές τις συζητήσεις, δεν προκύπτει από πουθενά, δεν αναφέρεται πουθενά.
Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά ότι η σηµερινή ψηφοφορία,
την οποία προκαλούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι για να
υπάρξει κανενός είδους πλαστή συναίνεση ή κοµπάρσοι ή τα
άλλα που ακούστηκαν. Προέκυψε, επειδή από την πλευρά της
µόνιµης πηγής και πληγής εναντίον της χώρας χθες και προχθές
–δεν θέλω να ονοµατίσω, όλοι αντιλαµβανόµαστε- δηµοσίως
µπήκε µία ακόµα τρικλοποδιά στη χώρα, όχι στην Κυβέρνηση.
Είπαν αυτό το οποίο αυτονοήτως µπορεί η ελληνική Κυβέρνηση
να διαθέσει, να µην διατεθεί, ότι είναι εκτός συµφωνίας, ότι είναι
µονοµερής ενέργεια – χωρίς αυτό να στηρίζεται πουθενά, διότι
υπήρξαν και άλλες απόψεις πολύ σοβαρές ανάµεσα στους εταίρους δανειστές, που έλεγαν το αντίθετο.
Επειδή προέκυψε αυτή η αµφισβήτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων, προς την Κυβέρνηση, προς τη χώρα, γίνεται η σηµερινή
πρόταση για ψηφοφορία προσωπική, ατοµική. Δεν προέκυψε σαν
κάποιο κόλπο, κάποιου ο οποίος θέλει να δείξει ότι υπάρχουν συναινέσεις, ενώ ενδιάµεσα κάνει διάφορα άλλα πράγµατα.
Επ’ αυτού, λοιπόν, χρειάζεται µια τοποθέτηση. Και δεν είναι
δυνατόν, επίσης, να αγνοείτε ότι παραδείγµατος χάριν για το
θέµα του ΦΠΑ στα νησιά -και µάλιστα, για τα συγκεκριµένα νησιά
αυτού όλου του άξονα- µέσα στη Βουλή από όλες τις πλευρές
είχε εγκαίρως επισηµανθεί ότι αυτό είναι αδιανόητο, όταν οι Κανάριοι Νήσοι έχουν από 0% µέχρι 6%.
Και αντί να πείτε γι’ αυτούς που επιβάλλουν αυτά τα επονείδιστα µέτρα και τους καταναγκασµούς, τι κάνετε; Δεν είπαµε να
αποθεώσετε µια Κυβέρνηση που προσπαθεί, επ’ ολίγον ή κατά
τµήµα ή κατά µέτρο, κάποια πράγµατα να αποσοβηθούν, αλλά
εν πάση περιπτώσει, να συναινέσετε, να πείτε έναν καλό λόγο
υπέρ της χώρας ή να πείτε έναν κακό λόγο γι’ αυτούς που το επιβάλλουν. Δεν µπορεί να µην ακούγεται τίποτα σε αυτή την Αίθουσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είπαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ο κ. Θεοδωράκης κάτι είπε. Έστειλε ένα µήνυµα προς τα έξω και πήρα
αφορµή από αυτό για να µιλήσω. Από άλλες πλευρές δεν ακούστηκαν. Ούτε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ακούστηκε στη
χθεσινή της ανακοίνωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Δέκα φορές τα έχουµε πει, Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ
πολύ και κλείνω. Κύριε Ψαριανέ, σας παρακαλώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Τα έχουµε πει δέκα φορές. Κάποιοι
είναι κουφοί εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ
πολύ. Αν µπορείτε, µη διακόπτετε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Λέτε ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Ψαριανέ, τώρα, εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Μήπως, επίσης –και θα κλείσω µε αυτό- δεν γνωρίζετε ότι νοµοσχέδια µε
µέτρα τα οποία συζητιούνται τώρα, κύριε Ψαριανέ, όπως αυτό
για το πλαστικό χρήµα –χάσαµε όλη την τουριστική περίοδο, και
είναι νοµοσχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί εδώ και πολλούς
µήνες, από τις αρχές του 2016, στις συζητήσεις µε τους εταίρους, δανειστές- ή τα άλλα για τα αχρεωστήτως ή τα άλλα για
τα κεφάλαια στα οποία µπαίνει µια φορολογία, επί µήνες καθυστέρησαν, µε αποτέλεσµα να υπάρξει προφανής υστέρηση σε
προφανέστατα έσοδα που θα µπορούσε να είχε η χώρα µας;
Πότε θα αποδοθούν αυτές οι ευθύνες;
Και είναι τόσο κακό, τουλάχιστον, σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών -πέραν των ενστάσεων για την κυβερνητική πολιτική, που ευλόγως έχουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, διότι είναι Αντιπολίτευση, και καλά κάνουν-, είναι τόσο αδιανόητο προς αυτούς οι
οποίοι δηµιουργούν αυτό το περιβάλλον ασφυξίας για µια ακόµη
φορά για τη χώρα, να ορθωθεί ένα µέτωπο από όλη την ελληνική
Βουλή και όλα τα κόµµατα και να σταλεί ένα τέτοιο σήµα; Και
φεύγετε ένας ένας µε την οµάδα του, για να µην γίνετε «κοµπάρσοι» του Τσίπρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς. Συγγνώµη και από τον κ. Ηλιόπουλο που τον
έχουµε και περιµένει στο Βήµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλιόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά, ο κ. Βούτσης αυτά που έλεγε τόση ώρα τα πίστευε; Όλα αυτά τα πράγµατα, αυτές τις δικαιολογίες για όλα
αυτά που γίνονται, για όλα αυτά τα αίσχη που κάνει η Κυβέρνηση, πραγµατικά τα πιστεύει; Προφανώς, δεν τα πίστευε και γι’
αυτό κοιτούσε προς τους δικούς του Βουλευτές. Ούτε ένα
βλέµµα δεν έριξε σε κάποια άλλη κατεύθυνση του ελληνικού Κοινοβουλίου, αν και Πρόεδρος της Βουλής, γιατί τους µόνους που
προσπαθούσε να πείσει ήταν οι δικοί του Βουλευτές. Και αυτοί
τι να κάνουν; Όπως είπαν και προηγουµένως οι Βουλευτές εδώ,
µπορούν να εµφανιστούν στις περιφέρειές τους; Σε καµµιά περίπτωση δεν µπορούν να εµφανιστούν πουθενά οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και σύντοµα και της Νέας Δηµοκρατίας.
Η ευθύνη που αναφέρει ο κ. Θεοδωράκης είναι βέβαια το να
αποχωρούν οι οµάδες. Εµείς είµαστε οι αντιδηµοκράτες που καθόµαστε εδώ και συζητάµε κι έχουµε οµιλητές και δικαιολογούµε
κάθε φορά για το αν ψηφίζουµε υπέρ ή κατά κάποιου νοµοσχεδίου. Εµείς είµαστε αντιδηµοκράτες! Εσείς που σηκώνεστε και
φεύγετε και το βάζετε στα πόδια είστε δηµοκράτες! Έτσι το αντιλαµβάνεστε.
Σήµερα ήρθαµε εδώ να συζητήσουµε το βασικότερο όλων, ένα
καινούργιο τέχνασµα του Αλέξη Τσίπρα, του πολιτικού τσαρλατάνου, που βγάζει κάθε φορά και έναν «λαγό» µέσα από το καπέλο και προσπαθεί να αλλάξει αυτά που βλέπουµε όλοι, την
κατάντια της πατρίδας µας.
Βέβαια, δεν ξέρουµε αυτή τη φορά πού το πάει ο Αλέξης Τσίπρας και θα το δούµε τις επόµενες µέρες. Θέλει όντως να το πάει
σε ρήξη –υποτιθέµενη, βέβαια, γιατί όλα τα γνώριζαν οι δανειστές, έτσι όπως τους λέτε, οι τοκογλύφοι, όλα τα γνωρίζουν και
το ξεκαθαρίζουµε αυτό- και µε ένα τέτοιο µπόνους αντιστασιακού που του προσφέρουν οι τοκογλύφοι να πάει σε εκλογές,
µπας και σώσει τίποτα ή θέλει να φέρει µέσα στις γιορτές -όπως
είχε κάνει µε το τρίτο µνηµόνιο στις 14 Αυγούστου- ή αµέσως
µετά, νέα σκληρότερα µέτρα και να πει «δεν πειράζει, όµως, εγώ
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σας έδωσα και πέντε δραχµές στην τσέπη µέσα στις γιορτές»;
Έτσι θα καταλάβουµε, βέβαια, πού το πάει για ακόµα µια φορά. Λέει ότι αντιστέκεται. Βλέπουµε σήµερα τον Σκουρλέτη, την
«ΑΥΓΗ» και άλλους αντιστασιακούς αριστερούς να βγαίνουν και
να τα βάζουν µε τον Σόιµπλε. Αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι που
κυβερνούν την πατρίδα µας δύο χρόνια, πού έχουν αντισταθεί
στον Σόιµπλε; Ποιο «όχι» έχετε πει στον Σόιµπλε; Πείτε µου ένα
«όχι» που έχετε πει µία φορά στον Σόιµπλε. Απλώς, το παίζετε
αυτές τις µέρες αντιστασιακοί. Είστε υπόδουλοι του Σόιµπλε και
του κάθε Σόιµπλε που κυβερνά την Ευρώπη, συνεχίζετε την ίδια
πολιτική, καταστροφική, εγκληµατική, πολιτική διάλυσης της πατρίδας µας, αυτή που εφάρµοζε τόσα χρόνια η Νέα Δηµοκρατία
µε το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς το ίδιο είστε, δεν διαφέρετε πουθενά και
γι’ αυτό µην τσακώνεστε.
Βλέπω σήµερα ότι παίζουν στα διάφορα sites τον τσακωµό του
Πολάκη µε τον Άδωνη. Καλά, µη σκίσετε κανένα καλτσόν εδώ
µέσα που έχετε διαφορές και διαφορετικές πολιτικές!
Προσπαθούσε ο κ. Βούτσης να µας πείσει ότι είναι ένα πλεόνασµα το οποίο πρέπει να δοθεί και βέβαια, σαφώς και εµείς θα
υπερψηφίσουµε αυτά τα λεφτά να δοθούν, αλλά µη µας λέτε ότι
είναι πλεόνασµα. Δεν είναι πλεόνασµα, είναι ένα νούµερο, που
έχει προκύψει από υπερφορολόγηση των Ελλήνων και αυτά τα
χρήµατα θα πάνε σε νέα υπερφορολόγηση η οποία θα έρθει µε
τα µέτρα που φέρνετε συνεχώς -κάθε εβδοµάδα και νέα µέτρα, οπότε µη µας λέτε για πλεόνασµα. Είναι υπερφορολόγηση.
Για πλεόνασµα θα µας λέγατε σε δύο χρόνια, αν είχατε φέρει
ουσιαστική ανάπτυξη στην πατρίδα µας και είχε αρχίσει η πρωτογενής και η δευτερογενής παραγωγή. Από τη στιγµή που δεν
τα έχετε κάνει αυτά και ξέρετε µόνο να βγάζετε εικονικά πλεονάσµατα από φόρους, δεν µπορείτε να µιλάτε. Δεν µπορώ να πω
τι είστε. Δίνετε ψίχουλα στη µια τσέπη των συνταξιούχων και βάζετε βαθιά το χέρι στην άλλη τσέπη τους για να τους πάρετε όχι
αυτά που τους δίνετε, αλλά πολλαπλάσια.
Το συµπέρασµα είναι ένα -το ξαναλέµε πάλι-, ότι είστε ακριβώς
ίδιοι µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία, µαζί ψηφίζετε και τα µνηµόνια,
µαζί ψηφίζετε τα τζαµιά, µαζί ψηφίζετε τα σύµφωνα συµβίωσης,
γι’ αυτό µη βγείτε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας µέσα στις γιορτές
και ξεσαλώσετε στις περιφέρειές σας και µην κοροϊδέψετε για
ακόµα µια φορά τον ελληνικό λαό ότι θα φέρετε κάτι καινούργιο,
γιατί πολύ απλά δεν έχετε να φέρετε κάτι καινούργιο. Βγαίνει ο
υπερπατριώτης, σούπερ µνηµονιακός Γεωργιάδης και λέει «δεν
θα ψηφίζω αυτά που θα φέρνει η Τρόικα, αυτά που θα φέρνουν
οι τοκογλύφοι, θα ψηφίζω τόσα και άλλα τόσα». Δεν έχουµε και
κανέναν λόγο να αµφιβάλλουµε ότι θα ψηφίζει τόσα και άλλα
τόσα.
Πραγµατικά, έπρεπε να έχετε βαρεθεί όλο αυτό το θέατρο που
παίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Άκουσα την κ. Φωτίου στην οµιλία
της και πραγµατικά ήταν συγκλονιστική. Νόµιζα ότι ζω σε άλλη
χώρα, ότι αν έβγαινα έξω στον δρόµο, θα αντίκριζα µια άλλη
χώρα, µια Αµερική, µια Αυστρία. Έτσι µας τα παρουσίαζε. Τσιµπιόµουν, έλεγα «ζω στην Ελλάδα;», αν βγω έξω, τα πράγµατα θα
έχουν αλλάξει τόσο πολύ και δεν θα το έχω πάρει χαµπάρι; Βέβαια όχι, απλώς η κ. Φωτίου έχει να βγει δυο χρόνια και να δει
ποια είναι η πραγµατική Ελλάδα, έτσι όπως την έχουν καταντήσει.
Άλλος, πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, µας λέει ότι δεν πειράζει
να καίνε την ελληνική σηµαία, δεν τρέχει τίποτα. Ο άλλος, ο σούπερ αριστερός µάς φέρνει τροπολογία να µετακινούνται οι λαθροµετανάστες δωρεάν στα δηµόσια µέσα µεταφοράς. Αν θέλει,
να τους µεταφέρει στο σπίτι του µε το δικό του αυτοκίνητο. Δεν
χρωστάει ο ελληνικός λαός να µπαίνει σε µέσα µεταφοράς τα
οποία µπορεί και να έχουν µεταδοτικές ασθένειες από όλους αυτούς που µας έχετε φέρει και µας έχετε φορτώσει εδώ.
Την ίδια µέρα που ο Πρωθυπουργός πάει στη Νίσυρο και µας
µιλάει για νησιωτικότητα -εδώ είναι το τραγικό της υπόθεσηςένας άλλος Υπουργός, βασικό στέλεχος της Κυβέρνησης, λες
και είναι δικά του, λες και µιλάµε για δική του περιουσία, χαρίζει
νησιά στους Τούρκους. «Ανοίξαµε και σας περιµένουµε», ο γραφικός Ζουράρις, που κάθε µέρα κάνει και µια δήλωση για να αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό.
Βέβαια, φέρνετε για νησιωτικότητα, όταν λέγατε ότι δεν θα την
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πειράξετε, όταν ο Καµµένος έλεγε ότι ρίξει την Κυβέρνηση, αν
πειραχτεί, αν θιχτεί η νησιωτικότητα, αν αυξηθεί ο ΦΠΑ.
Και έρχονται κάποιοι κακοί, κάποιοι αντιδηµοκράτες όπως
τους λέτε –κάποιοι φασίστες, όπως λέτε κάποιοι άλλοι- και καταθέτουν µία τροπολογία. Αυτή η τροπολογία λέει να επανέλθει
ο ΦΠΑ άµεσα, τώρα, στο προηγούµενο καθεστώς, σε ένα µειωµένο καθεστώς για τη νησιωτικότητα, για να µπορέσουν οι ακρίτες µας στα νησιά να αντεπεξέλθουν, όχι για να κερδίσουν ούτε
για να κερδοσκοπήσουν, απλώς για να ζήσουν, απλώς για να
µπορέσουν να µείνουν στα νησιά τους, στη γη τους, τίποτε άλλο.
Έτσι όπως έχετε κάνει τα πράγµατα σήµερα στην πατρίδα
µας, αυτό είναι το ζητούµενο, η απλή επιβίωση των Ελλήνων που
αυτό στους νησιώτες το στερείτε, γιατί αγοράζουν τα πάντα
ακριβότερα. Δεν τα γνωρίζετε, βέβαια, κιόλας, γιατί δεν έχετε
πάει σε ένα νησί να δείτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Νοµίζετε
ότι όλα είναι Μύκονος και ότι όλοι ζουν µέσα στη χλιδή. Δεν έχετε
πάει να δείτε ποια είναι η πραγµατικότητα, όταν αγοράζουν σε
διπλάσιες τιµές ακόµα και τα βασικά αγαθά.
Εµείς, λοιπόν, φέρνουµε αυτήν την τροπολογία και σας καλούµε να την υπερψηφίσετε, για να µειωθεί ο ΦΠΑ στα επίπεδα
που ήταν πριν, να έχουν µειωµένο ΦΠΑ. Πέρα από την επιβίωση
των κατοίκων των νησιών, αυτό, βέβαια, θα αυξήσει και την ανταγωνιστικότητα, γιατί, όπως γράφουµε µέσα, από τη στιγµή που
θέλουµε συνάλλαγµα από τον τουρισµό στα νησιά, θα πρέπει να
κοιτάξουµε τι κάνουν οι γύρω χώρες, η Ιταλία, η Γαλλία –το γράφουµε αυτό, βέβαια και µέσα στην τροπολογία- η Αυστρία ή η
Ισπανία που έχουν 10%. Η Τουρκία, άµεσα ανταγωνίστρια χώρα
στον τουρισµό, έχει 8%.
Προσπαθούν, λοιπόν, οι δικοί µας οι νησιώτες να τα βγάλουν
πέρα µ’ αυτούς οι οποίοι παίζουν εξαρχής µε πολύ καλύτερους
όρους από τους δικούς µας. Βέβαια, εσάς δεν σας νοιάζει ούτε
η νησιωτικότητα ούτε οι ακρίτες της υπόλοιπης Ελλάδας. Σας ενδιαφέρει µόνο «να τηρείτε» και να είστε υπόδουλοι στους ξένους
τοκογλύφους.
Επίσης, ακούµε τις τελευταίες ηµέρες, καθώς είναι πάρα πολύ
της µόδας, να συζητούν όλα τα κόµµατα και να διαπληκτίζονται,
να τσακώνονται, για το ποιος ξεπλένει καλύτερα τη Χρυσή Αυγή.
Ακούστε, λοιπόν, κάτι, για να κλείσουµε έτσι. Η Χρυσή Αυγή
δεν χρειάζεται ξέπλυµα. Η Χρυσή Αυγή λάµπει. Είναι κρυστάλλινη και θα σώσει την πατρίδα µας. Εσάς που σαράντα χρόνια
έχετε φέρει την πατρίδα σ’ αυτό το σηµείο, δεν σας ξεπλένει τίποτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, 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 επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Δράµας (δεύτερο
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό κυρία Φωτίου, προκειµένου να πει ποιες βουλευτικές τροπολογίες κάνει δεκτές, για
να προετοιµαζόµαστε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εκτός από
τις υπουργικές τροπολογίες, οι οποίες βεβαίως έχουν ήδη αναλυθεί και αναλύονται, θα θέλατε, κυρία Πρόεδρε, να τις πω µε
νούµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, αν
θέλετε, πείτε τις βουλευτικές, για να τις σηµειώσουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, µιλώ
για τις υπουργικές.
Θα πω, λοιπόν, όλες τις υπουργικές, οι οποίες είναι δέκα στον
αριθµό: Η 796/48, η 797/49, η 803/55, η 804/56, η 805/57, η
806/58, η 807/59, η 810/61, η 814/65 και η 818/68.
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Για τις βουλευτικές…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, η 817 και η 818;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
υπάρχει τροπολογία µε γενικό αριθµό 817. Υπάρχει η µε γενικό
αριθµό 814 και µετά η µε γενικό αριθµό 818.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 817 είναι βουλευτική, δεν είναι υπουργική.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ -ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, την τροπολογία 818/68 την κάνετε δεκτή;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, την τροπολογία 821/
71 του κ. Πετρόπουλου θα την κάνετε δεκτή;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πού είναι
αυτή; Δεν την έχω αυτή τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι
αυτή όπου διευκρινίζεται ο τρόπος δήλωσης και καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 4387.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Την έχει
αναπτύξει ο Υπουργός, έτσι δεν είναι; Την έχει κάνει αυτός αποδεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, δεν την έχει αναπτύξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν την έχει αναπτύξει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ωραία, θα
επανέλθω. Θα ενηµερωθώ αµέσως και θα επανέλθω σε λίγη ώρα.
Μην ανησυχείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ωραία,
θα επανέλθετε. Περνάµε στις βουλευτικές τροπολογίες που κάνετε δεκτές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από τις βουλευτικές τροπολογίες κάνω δεκτές τις εξής:
Την τροπολογία 800/52. Πρόκειται για την παράταση των συµβάσεων των εργαζοµένων στα Γραφεία Δικτύωσης και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Την ξέρετε αυτή.
Δεύτερον, την τροπολογία 799/51. Πρόκειται για την παράταση διοικητικής υποστήριξης των δήµων. Είναι η γνωστή. Παρατείνουµε τη διοικητική υποστήριξη, γιατί δεν έχει προλάβει να
ολοκληρωθεί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Τρίτον, την τροπολογία 801/53. Πρόκειται για την παράταση
συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ. Το ξέρετε
το θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι για τα σκουπίδια.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, είναι
για τα σκουπίδια.
Επίσης, κάνω αποδεκτή την τροπολογία 809/60. Πρόκειται για
την παράταση µέχρι 31-12-2017 της διάρκειας των προγραµµατικών συµβάσεων µε φορείς για υλοποίηση δράσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης. Ήταν οι συµβάσεις, που υπήρχαν από τον κ. Κεγκέρογλου και από τη δική σας Κυβέρνηση. Έληξαν και τις ανανεώνουµε µέχρι 31-12-2017, για να προλάβουν να απορροφήσουν και το 10%.
Επίσης, κάνω αποδεκτή την τροπολογία 811/62. Πρόκειται για
τη ρύθµιση θεµάτων φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, να πληρώνονται, δηλαδή, οι εργαζόµενοι τις ηµέρες των
αργιών. Τα θυµάστε αυτά.
Επίσης, την τροπολογία 812/63. Είναι για την παράταση της
διάρκειας παροχής υπηρεσιών των ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των
Κέντρων Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων των ΟΤΑ µέχρι
τον Μάρτιο, για να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις συµβάσεις
τους.
Ακόµη, την τροπολογία 817/67. Είναι η παράταση συµβάσεων
επικουρικών ιατρών Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και, τέλος, την τροπολογία 819/69. Πρόκειται για τον εξορθολογισµό της επιλογής των εκπαιδευτών στις δοµές της διά βίου
µάθησης, µέσω αυτοµατοποιηµένου συστήµατος.
Αυτές είναι οι τροπολογίες που γίνονται αποδεκτές.
Για την υπουργική τροπολογία θα το δω, κυρία Πρόεδρε, και
θα σας απαντήσω. Δεν την έχω µπροστά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κυρία Υπουργέ.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Τζελέπης για οκτώ λεπτά. Παρακαλώ
να τηρούµε τον χρόνο, γιατί έχουµε και ψηφοφορία. Είναι αρκετοί οµιλητές ακόµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψηφοφορία που οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης έχουν ζητήσει να
γίνει σήµερα στη Βουλή για το εφάπαξ κοινωνικό επίδοµα ενίσχυσης των χαµηλοσυνταξιούχων νοµίζω ότι καταδεικνύει σαφέστατα γιατί βρισκόµαστε στον όγδοο µνηµονιακό προϋπολογισµό, που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό και γιατί από την
πλευρά των Ευρωπαίων υπάρχει αυτό το θράσος απέναντι στη
χώρα.
Και πραγµατικά µου προκαλεί έκπληξη, όταν ακούω από τους
συγκυβερνώντες να λένε ότι καλωσορίζουν τη δήλωση της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεννηµατά, η οποία
από τις Βρυξέλλες δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να στηρίξει τη χώρα.
Σήµερα, λοιπόν, την άκουσαν. Όταν, όµως, εµείς από το 2010
ζητάµε ως ΠΑΣΟΚ εθνική συνεννόηση και εθνική γραµµή διαπραγµάτευσης, για να αντιµετωπίσουµε την αλαζονεία των τότε
τροϊκανών -σήµερα βαφτισµένων ως θεσµοί-, ποια ήταν η θέση
των υπολοίπων κοµµάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου; Ποια η
στάση τους και γιατί;
Σήµερα γίνεται απόλυτα φανερό ότι, δυστυχώς, την κρίση,
όπως επανειληµµένα έχουµε πει, την έχουν χρησιµοποιήσει τα
πολιτικά κόµµατα κατά το δοκούν κάθε φορά, άλλοι για να γίνουν
πρωθυπουργοί και να πάρουν εξουσία και άλλοι για να κάνουν
κόµµατα και να γίνουν µετέπειτα πρωθυπουργοί.
Και έρχονται σήµερα και ζητούν ονοµαστική ψηφοφορία. Γιατί;
Το πρωτεύον είναι η ευαισθησία απέναντι στους χαµηλοσυνταξιούχους; Δεν το δείξατε αυτό, κύριοι της συγκυβέρνησης. Και
θα σας πω γιατί δεν το δείξατε. Πότε φέρατε την πρόταση στη
Βουλή για την ενίσχυση των χαµηλοσυνταξιούχων; Ήταν αποτέλεσµα µιας σχεδιασµένης πολιτικής που ήρθε σε χρόνο που θα
γινόταν κάποια συζήτηση; Όχι! Ήρθε µετά από τρεις µέρες συζήτησης του προϋπολογισµού στη Βουλή, όπου έγινε φανερό
στον ελληνικό λαό ότι φέρατε έναν προϋπολογισµό µε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον φόρους και µε 1,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ περικοπές κοινωνικών παροχών. Και εξαγγέλθηκε αµέσως,
πριν την οµιλία του Πρωθυπουργού, ότι θα δώσετε τα 671 εκατοµµύρια.
Άλλωστε, φάνηκε ότι τα δώσατε έναντι της οµιλίας του Πρωθυπουργού, όταν από τη µια ώρα και ένα τέταρτο που µιλούσε,
τα πενήντα περίπου λεπτά αφορούσαν την τοποθέτησή του γι’
αυτήν την ελάχιστη παροχή προς τους συνταξιούχους.
Το πόσο πρόχειρο ήταν αυτό το µέτρο φαίνεται από το ότι δίνεται και σε αυτούς που δεν το έχουν ανάγκη. Διότι πρέπει να
έχεις έναν εισοδηµατικό κόφτη, πρέπει να έχεις έναν σχεδιασµό,
για να δεις συνολικά ποιοι έχουν ανάγκη να το πάρουν. Είναι οι
άνεργοι; Είναι οι κατηγορίες πολιτών µε µηδενικά εισοδήµατα;
Τι θα πράξουµε γι’ αυτούς;
Όµως, εδώ έπρεπε να δοθεί τότε, τη στιγµή που θα γινόταν η
συζήτηση στον προϋπολογισµό εν είδει επικοινωνιακού πυροτεχνήµατος. Γι’ αυτό το δίληµµα που µπαίνει σήµερα –το οποίο
βλέπουµε να είναι σήµερα και στην καθοδηγητική σας φυλλάδαείναι το µε ποιους είστε. Με τον Σόιµπλε ή µε τους χαµηλοσυνταξιούχους ή µε τον Τσίπρα, δηλαδή;
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη δεν έχουµε κανένα δίληµµα. Εµείς δεν είµαστε µε κανέναν από τους δύο. Δεν είµαστε
µε τον Σόιµπλε, αλλά πολύ περισσότερο δεν είµαστε και µε τη
Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Πρόκειται για µια συγκυβέρνηση η οποία πραγµατικά αφού
έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό και την κάθε ελληνική οικογένεια
αυτά τα δύο χρόνια µε τη φοροεισπρακτική και εισφοροληστρική
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πολιτική της σε µεγάλα αδιέξοδα, έρχεται τώρα και χρησιµοποιεί
σε παιχνίδια εξουσίας αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη τη
στήριξη.
Εµείς από τη δική µας την πλευρά δεν έχουµε κανέναν ενδοιασµό για το τι θα πράξουµε. Ούτε θα είµαστε και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ ούτε θα διστάσουµε να πάρουµε
θέση για ένα ζήτηµα που είναι ξεκάθαρο.
Γιατί ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά, δεν µπορούµε να καταψηφίσουµε µια τροπολογία, η οποία δίνει έστω και µια ισχνή
οικονοµική ενίσχυση σε συµπολίτες µας, οι οποίοι χρήζουν,
πραγµατικά, οικονοµικής στήριξης. Για µας αυτό ήταν, είναι και
θα είναι πάντα το αυτονόητο και αυτοσκοπός, όπως το έχουµε
δείξει. Γι’ αυτό κανείς δεν µπορεί να πει και να παίζει επάνω στην
κοινωνική ευαισθησία µας ως πολιτικού χώρου, διαχρονικά.
Από την άλλη πλευρά θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε ότι το
τέλµα στις διαπραγµατεύσεις είναι ένας ακόµα λόγος που σας
έχει οδηγήσει στο να φέρετε αυτό το µέτρο τώρα σε αυτό το
χρονικό σηµείο, γιατί η δεύτερη αξιολόγηση είναι µέσα σε ένα
τοπίο της οµίχλης, είναι ένα ραντεβού στα τυφλά µε τους εταίρους. Kαι έπρεπε να στρέψετε την κοινή γνώµη κάπου αλλού να
συζητάµε σήµερα γι’ αυτό, το οποίο είναι αυτονόητο. Θα µπορούσατε να το περάσετε, δεν χρειαζόταν να κάνετε ονοµαστικές
ψηφοφορίες, αλλά έπρεπε να βάλετε αυτά τα διλήµµατα σήµερα,
για να αποπροσανατολίσουµε και την κοινή γνώµη από το τι συµφωνήσατε µέχρι σήµερα και ποια χειρότερα έρχονται για τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν είναι στάση ευθύνης από τη δική σας την
πλευρά.
Κροκοδείλια είναι τα δάκρυα απέναντι στην κοινωνική ευαισθησία που δείχνετε σήµερα στους χαµηλοσυνταξιούχους, όταν
έχετε αφαιρέσει κοινωνικές παροχές σωρηδόν και πολλά περισσότερα εκατοµµύρια, το ΕΚΑΣ, την επικουρική, όλα αυτά τα επιδόµατα των συνταξιούχων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Γι’ αυτό από τη δική µας την πλευρά θεωρούµε ότι δεν είναι
στάση ευθύνης ούτε το «παρών» ούτε η αποχή. Γι’ αυτό και λέµε,
όµως, ότι από την άλλη πλευρά ένα πράγµα έχει να κάνει η Κυβέρνηση, η οποία οδηγεί τα πράγµατα καθηµερινά σε µεγαλύτερα αδιέξοδα: να παραιτηθεί και να φύγει. Γιατί η Κυβέρνηση
πλέον Τσίπρα-Καµµένου δεν είναι µέρος της λύσης, αλλά είναι
συντελεστής και πολλαπλασιαστής του προβλήµατος στη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μαντάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι αυτό που εξελίσσεται σήµερα στην Αίθουσα και πρέπει να το σκεφτούµε- υπερβαίνει αυτήν την Αίθουσα. Και
το λέω αυτό µε την εξής έννοια: Νοµίζω ότι είναι παραπάνω από
προφανές, γι’ αυτούς που θέλουν να δουν λίγο παραπέρα, ότι
αυτή τη στιγµή και τις επόµενες µέρες, µε αφορµή και καταλύτη
το ελληνικό ζήτηµα, εξελίσσεται µια σύγκρουση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο πια. Και από αυτή τη σύγκρουση δεν υπάρχει καµµία περίπτωση κανείς, όσο και αν παίζει το θέατρο του αµέτοχου, να
µην πάρει σαφή θέση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική η σηµερινή συζήτηση και για την στάση των πολιτικών
δυνάµεων, αλλά και για τη στάση του καθενός και της καθεµιάς
ξεχωριστά απέναντι σε µια κρίσιµη στιγµή για τη χώρα. Διότι δεν
είναι δυνατόν αυτές τις µέρες, αυτές τις ώρες, να µην καταλαβαίνουµε ή να κάνουµε πως δεν καταλαβαίνουµε τι εξελίσσεται.
Θέλω να είµαι σαφής. Οι δηλώσεις έρχονται η µία µετά την
άλλη. Αυτό που γνωρίζουµε αυτήν τη στιγµή είναι ότι µία χώρα,
ουσιαστικά ένα πρόσωπο που εκφράζει µία συγκεκριµένη πολιτική σκληρής λιτότητας, ενός σκληρού προγράµµατος, που θέλει
όχι µόνο για τη χώρα µας, αλλά για την Ευρώπη, επιχειρεί µε
κάθε τρόπο, αλλά µε κάθε τρόπο πραγµατικά, να ακυρώσει όλη
την υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι είναι απολύτως σαφές, το έχουν δη-
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λώσει ήδη, το δήλωσε ο κ. Μοσκοβισί, ότι είναι µία χώρα αυτή
που έχει αντιρρήσεις για το θέµα των µέτρων για το βραχυπρόθεσµο χρέος. Επίσης, δηλώθηκε ότι το Eurogroup δεν γνώριζε
για τη δήλωση του κ. Ντάισελµπλουµ.
Συνεπώς, το τοπίο, είτε το θέλουµε είτε όχι, ξεκαθαρίζει σιγά
σιγά. Νοµίζω ότι αυτήν την κρίσιµη στιγµή, που έχει ευρύτερη
σηµασία -και θυµηθείτε το αυτό-, έχει ιστορικό ορίζοντα και για
τη δηµοκρατία και για την Ευρώπη, δεν χωρούν θέσεις και απόψεις οι οποίες προσπαθούν να κρυφτούν µε απίστευτες δικαιολογίες.
Δεν θέλω να επαναλάβω τι ακούσαµε σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα, τι επιχειρήθηκε, µε προσπάθεια να συσκοτισθεί η πραγµατική θέση, να µπει στο τραπέζι. Όµως, ένα πράγµα δεν µπορούν να χωνέψουν κάποιοι: ότι αυτοί, που τους λένε ξυπόλητους
κάποιοι, και που ποτέ µα ποτέ δεν χώνεψαν ότι κατάφεραν έστω
σε µία χώρα ή και σε µία ακόµη, την Πορτογαλία εννοώ, να υψώσουν ένα ανάστηµα αντίστασης και να θέσουν στο κέντρο της
προσοχής τους και στο κέντρο των προσπαθειών τους να τελειώνουµε µε αυτήν τη λιτότητα, που έχει ισοπεδώσει τους πάντες,
δεν µπορούν να το χωνέψουν.
Η επίθεση αυτή, όλο αυτό το σκηνικό που στήνεται, είναι ακριβώς γι’ αυτό. Δεν είναι το µέγεθος της χώρας µας. Το γνωρίζουµε, δεν πάσχουµε από µικροµεγαλισµούς και έχουµε πλήρη
συναίσθηση και της θέσης µας και των δυνατοτήτων µας και του
συσχετισµού των δυνάµεων. Είναι πολύ περισσότερο η συµβολική σηµασία. Το µήνυµα που θέλουν να στείλουν είναι ότι, είτε
θέλετε είτε δεν θέλετε, θα υποταχθείτε σε αυτήν τη στρατηγική.
Θα υποταχθείτε κάτω από την µπότα κάποιων δυνάµεων που δεν
θέλουν µε τίποτε µία Αριστερά που, σε πολύ δύσκολες συνθήκες
και µε πολύ επώδυνους συµβιβασµούς, επιχειρεί ένα εγχείρηµα
να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια τους. Περί αυτού πρόκειται.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και θα ολοκληρώσω µε
αυτό, ότι είναι κρίσιµη η στάση που θα τηρήσει ο καθένας και η
καθεµία σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή για τη δηµοκρατία και την
Ευρώπη.
Οι εξελίξεις µέσα στο 2017 θα είναι ραγδαίες. Θα καθορίσουν
το µέλλον της χώρας µας και της Ευρώπης. Μην το ξεχνάµε αυτό. Η µεγάλη εικόνα είναι αυτή η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο.
Σε αυτήν την µάχη εµείς δεν θα υποχωρήσουµε. Θα σταθούµε
όρθιοι και είναι ευθύνη της ελληνικής Βουλής, σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή για τη χώρα, να δώσει ένα καθαρό µήνυµα. Ας το
σκεφτούν όλοι µέχρι την τελευταία στιγµή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εµείς
σας ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ακολουθούν στη σειρά πολλοί συνάδελφοι από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βιώσαµε ανάρµοστη
κοινοβουλευτική συµπεριφορά. Δεν άκουσα τις αντίστοιχες συστάσεις, που κάνει συνήθως ο κ. Τζαβάρας, στον Αντιπρόεδρο
της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος, κατά την άποψή µου, ειδικά
σήµερα, ήταν ένας κινητός ρύπος. Βέβαια, για να είµαι δίκαιη,
πιστεύω ειλικρινά ότι οποιοσδήποτε λέει κάτι θα πρέπει να το
αποδεικνύει, αλλά οπωσδήποτε οι απαντήσεις του καθενός µας
δείχνουν και αυτό που είναι.
Συζητείται, λοιπόν, συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο µε κλιµάκωση στην εκφώνηση τσιτάτων, µε εξυπνακισµούς, ακόµα και ύβρεις, µία συζήτηση που απαξιώνει το ελληνικό Κοινοβούλιο και κυρίως τον ελληνικό λαό. Υπήρξαν πολλές
συζητήσεις και τοποθετήσεις για τα πλεονάσµατα, πόσα είναι,
«Εµείς είχαµε περισσότερο, αλλά θα υπήρχε ανάπτυξη» -την είχατε στην τσέπη την ανάπτυξη- και ερωτήσεις φωτιά και τοποθετήσεις για το πόσο ψεύτης ήταν ο Πρωθυπουργός κ.λπ.. Για
να κάνουµε κι εµείς τέτοιες έξυπνες ερωτήσεις.
Ο προηγούµενος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σαµαράς, είχε αποπεµφθεί από τον πατέρα Μητσοτάκη -το ξαναείπα αυτό- όχι ως ανίκανος, αλλά ως επικίνδυνος. Ποιος είχε
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δίκιο; Ο πατέρας Μητσοτάκης ή ο κ. Σαµαράς; Κι αν είχε δίκιο ο
πατέρας Μητσοτάκης, εσείς είχατε έναν επικίνδυνο στην ηγεσία
του κόµµατος; Ήταν ένας επικίνδυνος για τα εθνικά ζητήµατα ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας; Τέτοιες έξυπνες ερωτήσεις και τοποθετήσεις µπορούµε να κάνουµε κι εµείς, όσες θέλετε, και ζητάµε και από εσάς απαντήσεις, έξυπνες απαντήσεις. Είµαστε
σίγουροι ότι µπορείτε να τις δώσετε.
Ωστόσο, υπάρχει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η εξυπνάδα είναι δικό σας προνόµιο, όµως.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κύριε Τζαβάρα, θα σας πω κάτι.
Δεν ξέρω τίνος προνόµιο είναι η εξυπνάδα, πάντως µε τον τρόπο
που τοποθετήστε αυτήν τη στιγµή και µε συγχωρείτε που σας το
λέω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απαντώ, γιατί απευθυνθήκατε
σε εµένα.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ναι, απευθύνθηκα σε εσάς και είπα
ότι δεν κάνατε συστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Τριανταφύλλου, µην χάνετε τον χρόνο σας. Γι’ αυτό σας το κάνει
ο κ. Τζαβάρας.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Συµφωνώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ.
Κατά την άποψή µου, κύριε Τζαβάρα, οι συστάσεις έπρεπε να
γίνονται, όταν έπρεπε και προς τον Αντιπρόεδρό σας. Είπα
σαφώς την άποψή µου. Είναι η άποψή µου. Αν έχετε άλλη άποψη,
µπορείτε να την πείτε µετά.
Συνεχίζω. Υπάρχει, όµως, και µία ψηφοφορία η οποία φαίνεται
να δυσκολεύει αυτές τις δυνάµεις που δεν παίζουν µε τον ελληνικό λαό, που δεν παίζουν µε το πολίτευµα, που συµφωνούν µε
την αναγκαιότητα του µέτρου, αλλά που αποφασίζουν να φύγουν
ή να δηλώσουν «παρών».
Πρέπει να αναγνωριστεί, πάντως, για να µιλήσουµε σοβαρά,
πως η κόντρα που υπάρχει στο εξωτερικό και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε αφορµή την πενιχρή, πράγµατι, ενίσχυση
αυτή των χαµηλοσυνταξιούχων, γιατί δεν είπε κανένας από εµάς
ότι είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη, σε καµµία περίπτωση. Δεν είπε
κανένας από εµάς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Μέσα σε εισαγωγικά. Υπάρχει παντού. Νοµίζω ότι εσείς που βλέπετε τα πάντα και γνωρίζετε τα
πάντα, θα έπρεπε να το έχετε δει. Είναι ευκρινές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Στον προφορικό λόγο, όµως,
δεν φαίνονται τα εισαγωγικά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Δεύτερο πράγµα, λοιπόν, λέω ότι
θα έπρεπε µε βάση και µε αφορµή αυτήν την πενιχρή πράγµατι
ενίσχυση στους χαµηλοσυνταξιούχους, που είναι η «δέκατη τρίτη
σύνταξη», θα έπρεπε να δούµε ποια κόντρα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορµή, λοιπόν, αυτήν την κόντρα η οποία
υπάρχει, η κόντρα αυτή αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν αφορά στο αν η συµφωνία αυτή µας δίνει τη δυνατότητα
να εφαρµόσουµε κοινωνική πολιτική.
Η κόντρα αφορά στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση -που βρίσκεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρισιακή κατάσταση- µε αφορµή και την
προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης θα τολµήσει να αλλάξει,
έστω και λίγο, τη γενική της γραµµή και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση. Υπάρχει κόντρα, υπάρχουν παραδείγµατα. Μπορείτε να
δείτε σήµερα διάφορες και διαφορετικές δηλώσεις, του Μοσκοβισί, του Σαπέν, του Πιτέλα και άλλων.
Η αντιπαράθεση, ας είµαστε ειλικρινείς, αφορά στο αν υπάρχει
διέξοδος για τη θεσµική κυρίως κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µε το να επιτραπεί, έστω και στοιχειωδώς ή όχι, να υπάρχουν εθνικές κυβερνήσεις, δηµοκρατικά εκλεγµένες, που να ασκούν µία
στοιχειώδη κοινωνική πολιτική.
Η τροπή που πήρε η διαπραγµάτευση καθώς και οι εξαγγελίες
του Πρωθυπουργού για το κοινωνικό µέρισµα και για την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά είναι ευθέως µήνυµα
προς την τυφλή γραµµή Σόιµπλε.
Η Ευρώπη δεν µπορεί να συνεχίσει µε µία πολιτική που διαλύει
την κοινωνική συνοχή, που διαλύει τη δηµοκρατία και οδηγεί µε
µαθηµατική ακρίβεια στην επέλαση της ακροδεξιάς ρητορικής
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και αναζωπυρώνει τον εθνικισµό σε όλη την Ευρώπη.
Είναι µία Ευρώπη χωρίς µέλλον και δεν υπάρχει δηµοκρατία.
Αν υπάρχει, υπάρχει τόσο όσο υπάρχει το ιερατείο του Γερµανού
Υπουργού Οικονοµικών. Δίπλα σε αυτόν οι πιο ακραίοι κύκλοι των
δανειστών. Ο σκοπός τους αγγίζει τη διάλυση της Ευρώπης και
τη γεωπολιτική της αστάθεια και υπάρχει αµφισβήτηση της ειρήνης. Η ειρήνη που ήταν συνθήκη ύπαρξης για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ίδιο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Σκεφτείτε τι έγινε στην Ιταλία, σκεφτείτε τι µπορεί να γίνει στον
ευρωπαϊκό νότο. Σκεφτείτε ότι αυτές οι χώρες -και είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος αυτός- έχουν Βορρά και Νότο. Η Ιταλία έχει
Βορρά και Νότο. Σκέφτηκε κανείς σας ότι µπορεί ο Νότος να αρχίσει να αποσχίζεται; Είναι ένα µακρινό όνειρο και ελπίζω να µην
γίνει ποτέ πραγµατικότητα, αλλά έτσι όπως οδηγούν τα κράτη
της Ευρώπης, τα µέρη της τα οποία έχουν ευηµερία δεν θα θέλουν να υπάρχουν σε αυτήν την νότια Ευρώπη.
Είναι αδύνατον, νοµίζω, οι πολιτικοί και οι πολίτες να µην αντιλαµβάνονται τα αδιέξοδα του δόγµατος της λιτότητας και της
νεοφιλελεύθερης επέλασης. Είναι αδύνατον να µην βλέπουµε ότι
υπάρχει η δύση της Δύσης. Αυτό, όµως, που είναι πραγµατικά
εξοργιστικό, κατά την άποψή µου, είναι η στάση της ηγεσίας της
Νέας Δηµοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας είναι
ένας ηγετίσκος, που το µόνο που επιδιώκει είναι να κατακτήσει
την εξουσία προς όφελος της διαπλοκής και των συµφερόντων,
που λυµαίνονταν τόσα χρόνια στη χώρα. Στην αλαζονεία του
αυτή και εκπροσωπώντας την εγχώρια, παρασιτική, κρατικοδίαιτη τάξη, δεν διστάζει να υποδαυλίσει ανοιχτά το εθνικό συµφέρον και να πάρει τις θέσεις, είτε του ακραία νεοφιλελεύθερου
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είτε του Σόιµπλε, που τορπιλίζει
την διαπραγµάτευση, επειδή η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διανοµή κοινωνικού επιδόµατος στους συνταξιούχους. Νοµίζω ότι
η Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει να απαντήσει. Είναι ερωτήµατα που
έχουµε ξαναβάλει.
Υποστηρίζει τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Στηρίζει την
εθνική θέση για κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς νέα
µέτρα και µε πλεονάσµατα µικρότερα του 3,5% για το 2018 και
µετά; Υποστηρίζει την παροχή έστω και αυτής της δέκατης τρίτης σύνταξης; Θα υπογράψει ό,τι ζητήσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ακόµη ένα τέταρτο µνηµόνιο, προκαλώντας, παρακαλώντας ουσιαστικά τους δανειστές να ρίξουν την εκλεγµένη
κυβέρνηση;
Η ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, θα πρέπει να σας πω ότι
κατά την άποψή µου είναι έωλη. Παραµένει ακόµα, µόνο και µόνο
γιατί έχει υποσχεθεί στους φίλους της, των πλαστών µεταπτυχιακών, των λιστών, των καναλαρχών ότι θα καταφέρει να ανατρέψει τον Τσίπρα. Τα παίζει όλα για όλα στην πλάτη της Ελλάδας και γνωρίζει πολύ καλά πως το κλείσιµο της δεύτερης
αξιολόγησης θα σηµάνει το πολιτικό τέλος µιας οικογένειας, που
η πολιτική της προσφορά κρίνεται αντιστρόφως ανάλογη της
διάρκειας παρουσίας της στην εγχώρια πολιτική ζωή.
Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι µία ανοιχτή πληγή στον αγώνα
για την προάσπιση των εθνικών συµφερόντων της πατρίδας µας.
Την υπεροψία, έλεγε ο Ηράκλειτος, πρέπει να την σβήνουµε περισσότερο από την πυρκαγιά. Νοµίζω ότι οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πρέπει να τεθούν προ των ευθυνών τους.
Τέλος, το πρόβληµά σας, κύριοι της Αντιπολίτευσης και κυρίως της Αξιωµατικής, είναι ότι είµαστε εδώ. Το πρόβληµά σας
είναι ότι δεν θέλουµε την ησυχία µας. Το πρόβληµά σας είναι ότι
δεν πολιτικολογούµε, χωρίς κόστος. Το πρόβληµά σας είναι ότι
δεν βάζουµε µαξιµαλιστικά αιτήµατα. Το πρόβληµά σας είναι ότι
δεν θέλουµε τα εύσηµά σας, ως συνεπούς αλλά ακίνδυνης δύναµης, που µας βάζει στο µουσείο, που µετατρέπει την Αριστερά,
αλλά κυρίως µία συλλογικότητα σε αίρεση, σε προφήτη, που
µιλά για το αµαρτωλό, αλλά µάταιο τούτο κόσµο και για τη µεγάλη ώρα του σοσιαλισµού. Το πρόβληµά σας είµαστε εδώ και
προσδοκούµε µία πανευρωπαϊκή αλλαγή, όχι όµως όπως την
προσδοκά η σοσιαλδηµοκρατία.
Τα καθήκοντα απορρέουν, κατά την άποψή µου, από την ίδια
τη ζωή. Ο κόσµος έχει βασιστεί πάνω µας. Η αλήθεια είναι ότι
εµείς δεν βασιστήκαµε τόσο πολύ πάνω στον κόσµο µας. Είναι
ώρα να το κάνουµε. Πρέπει να το κάνουµε τώρα, πριν να είναι
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αργά. Μαζί µε τον ελληνικό λαό µπορούµε να αλλάξουµε τα
πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτά που ζούµε δυο χρόνια, η χώρα δεν είχε καµµία υποχρέωση
να τα ζήσει και η κοινωνία να τα βιώσει.
Ο Τσίπρας καταφέρνει το χειρότερο δυνατό: τρίτο αχρείαστο
µνηµόνιο, αχρείαστο δάνειο των 86 δισεκατοµµυρίων, επαναφορά στην ύφεση µέσα σε δύο χρόνια µε απώλεια επτά µονάδων
ανάπτυξης, υπερφορολόγηση και περικοπή κοινωνικών δαπανών.
Ναι, αυτά δεν θα είχαν συµβεί, αν δεν είχε παρεµβληθεί η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Από χθες, όµως, καταφέρνει και κάτι πρωτόγνωρο, ένα νέο
ρεκόρ: Ενώ όλη η Βουλή χθες ήταν υπέρ της τροπολογίας για
το µέρισµα, µε τις παρατηρήσεις του βεβαίως το κάθε κόµµα, ο
κ. Τσίπρας κατάφερε να µειώσει την αποδοχή της διάταξής του.
Καλά, ο κ. Τσίπρας αυτός είναι, τον έχουµε πλέον µάθει. Πετυχαίνει και τα ακατόρθωτα χειρότερα. Η Νέα Δηµοκρατία, όµως,
που διεκδικεί εξουσία, ενώ χθες είχε τοποθετηθεί υπέρ της τροπολογίας, σήµερα το πρωί και µόνο µε τη φήµη για ονοµαστική
ψηφοφορία, άλλαξε θέση. Τελικά, τι θέση πήρε; Καµµία θέση.
Άλλα κόµµατα έµαθα ότι ετράπησαν εις άτακτον φυγήν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν υπεκφεύγουµε ούτε
απόντες, αλλά ούτε παρόντες ωσεί απόντες. Είµαστε εδώ µε θέσεις και απόψεις και όσοι µιλούν ανέξοδα για λαϊκισµό στην απόφαση να αποκατασταθεί έστω µέρος της ζηµιάς των µικροσυνταξιούχων, λαϊκίζουν οι ίδιοι και µάλιστα επαγγελµατικά και ασύστολα.
Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν εισηγήθηκε τη βέλτιστη λύση
για το κοινωνικό µέρισµα, αφού δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτό οι
άνεργοι, οι φτωχοί µη συνταξιούχοι, οι άστεγοι και άλλοι που
ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, δεν µας επηρέασε στην απόφασή
µας να ψηφίσουµε θετικά στην αποκατάσταση µικρού έστω µέρους της ζηµιάς των µικροσυνταξιούχων.
Δεν µένουµε, όµως, σ’ αυτά, γιατί δεν είναι µόνο οι συνταξιούχοι που είναι πληγωµένοι από την κρίση. Αν επιβεβαιωθούν τα
στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήµερα για πλεόνασµα 7,5 δισεκατοµµυρίων, τότε µετά την κάλυψη των υποχρεώσεων, σύµφωνα
µε τη συµφωνία, δηλαδή 30% για το χρέος και 30% για την πληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών, µένει το 40%, που µετά την
καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, είναι 1.880.000.000.
Ορίστε, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν! Για τι πράγµα; Πρώτον, για να ενταχθούν και οι άνεργοι και οι φτωχοί µη συνταξιούχοι στο µέρισµα. Δεύτερον, για να αποκλιµακωθεί η υψηλή
φορολογία. Τρίτον, για εφαρµογή της ρήτρας απασχόλησης και
υλοποίησης του προγράµµατος: «Εγγυηµένη εργασία για τους
νέους», όπως έχει προτείνει κατ’ επανάληψη η Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Το γεγονός ότι ο Τσίπρας ζητά ονοµαστική ψηφοφορία για ένα
θέµα που ψηφίζει ή ψήφιζε µέχρι χθες όλη η Βουλή, δεν πρέπει
να οδηγεί κανέναν σε αναθεωρητισµό επί της ουσίας της πολιτικής. Η απόφασή µας και οι θέσεις µας δεν περιορίζονται ούτε
στο µέρισµα ούτε µόνο στο εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα που
αποτελεί µία µεγάλη καινοτοµία για την αντιµετώπιση της φτώχειας στη χώρα µας. Είναι έργο που επεξεργαστήκαµε, που υλοποιήσαµε πιλοτικά, που εφαρµόζεται έστω µετά από δύο χρόνια
καθυστέρησης και το στηρίζουµε.
Πρέπει, όµως, να µιλήσουµε γι’ αυτό που πολιτικά αποκαλύπτεται πλήρως σήµερα: τη µετάβαση του κ. Τσίπρα από τον τακτικισµό του µηνός σε τακτικισµό εβδοµάδας και µέρας. Ο κ.
Τσίπρας έχει πλέον απογυµνωθεί. Το παραµύθι που «έπαιξε»
τους προηγούµενους µήνες, ότι δεν το αφήνουν το «παιδί», έχει
τελειώσει. Τώρα αποκαλύπτεται πλήρως η ανικανότητά του να
διαπραγµατευθεί αποτελεσµατικά για τη χώρα, µία ανικανότητα
που τον οδήγησε µε τον τρόπο που κινείται στο ανώτερο επίπεδο
τυχοδιωκτισµού. Προκαλεί νέο αδιέξοδο για τη χώρα, προσπαθώντας να καλύψει τη διπλή αποτυχία.
Ο Τσίπρας προσπαθεί να αναδείξει ως κύριο θέµα της διαπραγµάτευσης και της σύγκρουσης µε τις δυνάµεις της Ευρώ-
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πης το θέµα του κοινωνικού µερίσµατος, για να αποσιωπήσει τη
συνενοχή του για τη συµφωνία των πλεονασµάτων 3,5% για πολλά χρόνια, για να αποκρύψει την αποτυχία του για τις επιδιώξεις
που είχε για το χρέος.
Η ευθύνη για τη διαπραγµάτευση είναι, βεβαίως, της Κυβέρνησης, όµως τα αδιέξοδα αφορούν τη χώρα και τους πολίτες.
Είναι εικονική εν πολλοίς η αντιπαράθεση στα θέµατα που
προκαλεί ο κ. Τσίπρας. Προσωπικά, εκτιµώ ότι δεν στέκουν τα
σενάρια περί πρόθεσης για προσφυγή άµεσα σε εκλογές.
Ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ δεν αφήνουν την εξουσία. Άλλωστε, την έχουν ερωτευτεί παράφορα. Δεν αφήνουν τους πρόθυµους –όπως λένε- να αναλάβουν. Γιατί; Είναι προθυµότεροι όλων
να υλοποιήσουν τις πολιτικές του κ. Σόιµπλε. Όµως, ας θέσουµε
ορισµένα πραγµατικά ερωτήµατα που απασχολούν την κοινωνία.
Πρέπει να αλλάξει η στάση της Ευρώπης για την Ελλάδα; Ναι,
στα βασικά θέµατα που ήδη έχουµε θέσει, αναµφισβήτητα. Μπορεί να το πετύχει αυτό η σηµερινή Κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας;
Όχι, µε πολύ βεβαιότητα. Μπορεί µία κυβέρνηση Μητσοτάκη, για
παράδειγµα, να το πετύχει; Η απάντηση είναι: Κανείς µόνος του.
Θα µπαίνουµε από τον έναν φαύλο κύκλο στον άλλο µε αυτήν
την πολιτική. Χωρίς εθνική συνεννόηση η χώρα δεν µπορεί να πετύχει αυτό που οι άλλοι της αρνούνται, οι σκληροί –αν θέλετετης Ευρώπης.
Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και αυτό µπορεί να γίνει
µε άλλη κυβέρνηση. Όµως, ο Τσίπρας –και αυτό το λέω για κάποιους που είναι εξαπατηµένοι και έχουν µεγαλύτερη αγωνία για
το πότε θα φύγει ο Τσίπρας- δεν θα φύγει µε την πιθανή καταψήφιση στη Βουλή µιας τροπολογίας για ένα κοινωνικό επίδοµα.
Θα φύγει µε αγώνα που θα αποκαλύψει πλήρως την ανικανότητά
του να διαχειριστεί τα µεγάλα θέµατα της χώρας. Θα φύγει εάν
όλοι µαζί δηλώσουµε και καταθέσουµε τις πολιτικές µας στο
πλαίσιο της αναγκαίας εθνικής συνεννόησης για τη χώρα.
Εµείς καλούµε όλους όσους έχουν εξαπατηθεί από τον κ. Τσίπρα αλλά και αυτούς που δεν αντέχουν να απογοητευτούν από
τον κ. Μητσοτάκη να έρθουν µαζί µας, να πετύχουµε την αλλαγή
των πολιτικών συσχετισµών, για να επιβληθεί η εθνική συνεννόηση που αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση.
Εµείς, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το κόµµα των σοσιαλδηµοκρατών στην Ελλάδα, πιστεύουµε στην ανάγκη για ένα κοινωνικό κράτος, ισχυρό, σύγχρονο και βιώσιµο. Απορρίπτουµε την
άποψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και όσοι την ακολουθούν, µε τον µονόλογο για την αγορά και τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών. Επίσης, απορρίπτουµε και τη λογική της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη για διανοµή πλούτου από
υπερφορολόγηση χωρίς πραγµατική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς πιστεύουµε στην ανάπτυξη και τη δίκαιη πολιτική, στην
ισχυρή πραγµατική οικονοµία και στην επιχειρηµατικότητα που
παράγει ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μόνο µε προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, ανάπτυξη µε εργασία, βιώσιµο κοινωνικό κράτος
µπορούµε να ξεφύγουµε από το δίπολο της υπερφορολόγησης
και της περικοπής των κοινωνικών δαπανών που προωθεί η Κυβέρνηση και της οριζόντιας περικοπής που προωθεί η Νέα Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για µία παρέµβαση τριών λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρέµβαση επί ποίου θέµατος; Χρειάζεται τώρα, κύριε Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Χρειάζεται, γιατί ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρθηκε σε εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Να σας
ακούσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εµείς εξηγήσαµε επαρκώς και
µε µεγάλη σαφήνεια ποια είναι η θέση που πήραµε εξαιτίας του
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γεγονότος ότι διαπιστώσαµε σήµερα εδώ ότι αυτή η τροπολογία,
µε την οποία δήθεν απονέµεται το εφάπαξ επίδοµα δίκην ή ως
δέκατη τρίτη σύνταξη, γίνεται το όχηµα για να δηµιουργηθούν
διεργασίες στο εσωτερικό των θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τις οποίες θα υπάρχουν συνέπειες για την Ελλάδα.
Από τη στιγµή που δεν είναι γυµνή η γενναιοδωρία και η ευαισθησία της Κυβέρνησης απέναντι στους µικροσυνταξιούχους,
αλλά γίνεται το άλλοθι για να δηµιουργηθούν αυτού του είδους
τα προβλήµατα και αυτές οι ηρωικές άρσεις που θα καταλήξουν
-όλοι ξέρουµε πού- σε έντιµους συµβιβασµούς, θεωρούµε ότι
αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να κρατήσουµε την αξιοπρέπειά µας.
Η φτώχεια, ίσως, ενώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, εν όψει µάλιστα του γεγονότος ότι βρισκόµαστε παραµονές της εκλογής Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και όλα αυτά µπαίνουν στη λογική των εκλογικών συµβιβασµών,
οι οποίοι δεν ξέρω κι εγώ πού µπορούν να οδηγήσουν.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Α! Γι’ αυτό
τα κάνατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό,
βέβαια, το εκτιµήσατε µετά, έτσι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν σας άρεσε, κυρία Υπουργέ.
Την άλλη φορά θα φροντίσω να σας φέρω γεµιστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχω κι εγώ
χρόνο να µιλήσω µετά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριοι Υπουργοί.
Όχι, κύριε Τζαβάρα, δεν δηµιουργούν πρόβληµα στους θεσµούς, στην τρόικα, στις συζητήσεις που έχουν µε τη σηµερινή
διαδικασία. Προσπαθούν να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην Ελλάδα, εισάγοντας το εξωτερικό πρόβληµα της διαπραγµάτευσης
που έκαναν ως εσωτερικό. Αλλά θα τα πούµε στη συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα που ο Υφυπουργός
Παιδείας υποστηρίζει πως µε το να χάσουµε µερικά νησιά, δεν
έγινε και τίποτα, χωρίς να ενοχλείται από τον Πρωθυπουργό,
χωρίς να ενοχλείται από τον Υπουργό του, χωρίς να ενοχλείται
από τους Βουλευτής της Συµπολίτευσης. Ε, λοιπόν στην ίδια
χώρα ο Πρωθυπουργός κάνει ασκήσεις θάρρους µε ονοµαστική
ψηφοφορία, για να εισάγει στον εσωτερικό διάλογο ένα πρόβληµα που έχει δηµιουργήσει ο ίδιος στη διαπραγµάτευση και
αυτό είναι κατάντια και φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσµατα.
Αυτά είναι κατάντια και φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσµατα, γιατί
τελικά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα άλλοθι που σήµερα συζητάει η Βουλή –υποτίθεται- τη µεγάλη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να κάνουν οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης ονοµαστική ψηφοφορία. Προσέξτε γιατί η επόµενη ονοµαστική ψηφοφορία που θα κάνετε, ίσως, είναι για να ξεψηφίσετε αυτό το
οποίο ψηφίζετε σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κι ενώ υπήρχε χθες συναίνεση απ’ όλους, για τη συγκεκριµένη
διάταξη –δεν νοµίζω ότι είχατε κάποια δυσκολία- σήµερα η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί αυτό το πυροτέχνηµα, όπως είπα, ως άλλοθι για να προκαλέσει µία ψευδοσύγκρουση µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων.
Η Κυβέρνηση οδηγεί συνειδητά τη χώρα πλέον στο σηµείο που
την είχε φέρει το 2015, χωρίς αυταπάτες από τυχοδιωκτισµό,
από πολιτική ανικανότητα και από πολιτική ιδιοτέλεια.
Κυρίες και κύριοι της Συγκυβέρνησης, δηµιουργείτε τεχνητά
διλήµµατα για τη δήθεν σκληρή διαπραγµάτευση. Είστε πλέον
πρόθυµοι και υπάκουοι ακόλουθοι του Σόιµπλε και µερικές φορές προκαλείτε και κανέναν καβγά µε προφανή στόχο να καλύψετε τις στρατηγικές σας υποχωρήσεις.
«Μιλάτε», κυρία συνάδελφε, για την δέκατη τρίτη σύνταξη, ενώ
ήδη έχετε πάρει από τους συνταξιούχους τη δωδέκατη σύνταξη.
Έρχεστε µε την ονοµαστική ψηφοφορία και βάζετε ως ασπίδα
τους χαµηλοσυνταξιούχους, για να µας πείτε ότι θέλετε τη στή-
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ριξη της Βουλής για τη δήθεν πολιτική λύση που θέλετε να συζητήσετε και να διαπραγµατευτείτε µε τους θεσµούς και την
τρόικα.
Πότε πέτυχε η πολιτική λύση που προτείνατε; Πότε είχε αποτέλεσµα η πολιτική λύση; Μήπως όταν ήρθατε µε το βραχυπρόθεσµο και µε τις δεσµεύσεις για 3,5% πλεόνασµα σταθερά σε
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα;
Για να συνεννοηθούµε: Στη διπλά αποτυχηµένη διαπραγµάτευση που κάνετε, είσαστε µόνοι. Μόνοι στα λάθη, µόνοι στην
ανερµάτιστη πολιτική, είστε µόνοι στα καταστροφικά αποτελέσµατα της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού και των µικροµεσαίων, είστε µόνοι, επίσης, σε αυτό το οποίο θα φέρει ο κύριος
Πρωθυπουργός σήµερα από το Βερολίνο.
Εµείς δεν θα κρυφτούµε πίσω από το παρόν και θα σας εξηγήσουµε γιατί. Δεν θα κρυφτούµε πίσω από το παρόν απέναντι
στους χαµηλοσυνταξιούχους ούτε πίσω από την αποχή για να
µην πάρουµε θέση για την αποτυχηµένη πολιτική σας. Άλλωστε,
«παρών» σε τι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Σε τι; Στο να πάρουν µερικές εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί
ένα εφάπαξ εισόδηµα που η Κυβέρνηση το έχει πάρει µέσα από
την τσέπη τους;
Ας το πείτε σήµερα το βράδυ. Δεν νοµίζω ότι θα το εκτιµήσουν
πάρα πολλοί, γιατί ήδη οι ίδιοι µιλάνε και λένε «και το επίδοµα
θα πάρουµε και την Κυβέρνηση θα καταψηφίσουµε». Γιατί αυτή
είναι η θέση που παίρνουν η χαµηλοσυνταξιούχοι.
Εµείς υπερψηφίζουµε την ρύθµιση και καταψηφίζουµε την
αδιέξοδη πολιτική της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό λέµε ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι επικίνδυνη κάθε µέρα που περνάει και περισσότερο και πρέπει να φύγει.
Η Κυβέρνηση σήµερα ψάχνει ένα άλλοθι. Κάνει ασκήσεις θάρρους, όπως σας είπα, απέναντι στην τρόικα και υποχωρεί συνεχώς στις απαιτήσεις της. Νοµίζετε ότι ξεγελάτε όχι µόνο τους
κουτόφραγκους, αλλά και τον ελληνικό λαό µε πονηρά πολιτικάντικα τεχνάσµατα. Όµως, οι πάντες σας έχουν καταλάβει. Το
µόνο που κάνετε καθηµερινά είναι να τσακίζετε τον ελληνικό λαό
και να πηγαίνετε την χώρα χρόνια πίσω µε βάθεµα της κρίσης
και αύξηση της φτώχιας.
Η χώρα έχει 7 δισεκατοµµύρια πλεόνασµα από την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού και την υπερσυγκράτηση των
οφειλών του κράτους προς τρίτους και δίνετε 600 εκατοµµύρια
στους χαµηλοσυνταξιούχους από αυτά που ήδη τους έχετε
πάρει όλο αυτό το διάστηµα. Κάνετε ψευτοπαληκαρισµούς χωρίς
να έχετε συµφωνήσει το µέτρο για να δηµιουργήσετε τεχνητή
σύγκρουση. Δεν υπήρχε άλλος λόγος. Δεν ήταν ο χριστουγεννιάτικος µπουναµάς ο λόγος. Θα µπορούσατε να το είχατε κάνει
νωρίτερα, αργότερα, αλλά πάντως συµφωνηµένα.
Εµείς θα σας πω το εξής και 100 ευρώ να δίνατε στους χαµηλοσυνταξιούχους πάλι θα το ψηφίζαµε, αν ήταν να επιστρέψουν
αυτά τα 100 ευρώ σε αυτούς που έχασαν χιλιάδες ευρώ από την
πολιτική σας.
Για πέστε µου, όµως: Το ΕΚΑΣ θα το δώσετε πίσω; Την µείωση
των συντάξεων θα την αποκαταστήσετε; Θα δεχτείτε την τροπολογία µας για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασµό για αυτούς
που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα; Όχι. Για αυτό θα
είστε και θα µείνετε µόνοι σας χωρίς να αυταπατάστε αυτήν την
φορά, αν νοµίζετε ότι το µικρό εφάπαξ επίδοµα που δίνετε θα
αλλάξει την στάση του ελληνικού λαού απέναντί σας.
Η Κυβέρνηση σήµερα καταρρέει κοινωνικά και θα καταρρεύσει
εκλογικά, όταν το επιλέξετε. Εδώ είµαστε. Ο τυχοδιωκτισµός του
κ. Τσίπρα δεν µπορεί να γίνει άλλοθι για την τιµωρία της χώρας.
Η τραγική ανευθυνότητα του φτιάχνει νέες τεχνητές διαχωριστικές γραµµές.
Εµείς δεν πέφτουµε στην παγίδα που θέλετε να στήσετε στο
πολιτικό σύστηµα σήµερα, γιατί διαχωρίζουµε τους ανθρώπους
που πεινάνε από τους επικίνδυνους πολιτικάντηδες που έφεραν
αυτούς τους ανθρώπους στην κατάσταση που είναι σήµερα.
Γι’ αυτό είναι η ώρα να προσφέρετε την µοναδική υπηρεσία
στην χώρα που µπορείτε. Είναι η ώρα να φεύγετε. Μέσα από την
ήττα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ περνάει η αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών στην κοινωνία και στη Βουλή. Θα σας έλεγα
να το κάνετε µε το πάσο σας, γιατί ο λαός ξέρει να επιµένει, αλλά
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και να υποµένει και η απάντησή του θα είναι την ώρα που εσείς
θα επιλέξετε, θα είναι µία απάντηση πληρωµένη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχαρόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δύο χρόνια τώρα ακολουθεί
αναποτελεσµατικές πολιτικές.
Στην πρώτη περίοδο είχαµε τις αυταπάτες, αυταπάτες όπως
τις χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, που οδήγησαν σε ένα επώδυνο µνηµόνιο το οποίο ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό.
Στην συνέχεια είχαµε εκατό χρόνια υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων, για εκατό χρόνια να µην µπορεί να διαχειριστεί η χώρα
µας τα περιουσιακά της στοιχεία. Είχαµε τις περικοπές στις συντάξεις, στο ασφαλιστικό, την κατάργηση του ΕΚΑΣ και όλα αυτά
τα θέµατα στην φορολογία, τα οποία φέρνετε καθηµερινά, τα
οποία οδηγούν την ελληνική κοινωνία και οικονοµία σε µια κατάσταση που δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι µία φοροµπηχτική πολιτική, που ακολουθείτε και σε αυτόν τον προϋπολογισµό, 2,5 δισεκατοµµύρια νέα µέτρα εκ των οποίων 95% αποτελούν φόροι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι έµµεσοι
φόροι.
Αυτή δεν είναι αριστερή πολιτική. Αυτή δεν είναι προοδευτική
πολιτική, η κυριαρχία των έµµεσων φόρων. Αυτή δεν είναι µια πολιτική που µπορεί να βγάλει την χώρα από την κρίση.
Συνεχίζετε σε όλα τα θέµατα και στην διαπραγµάτευση µε την
αναποτελεσµατικότητά σας.
Είχαµε τις θέσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και είχαµε τις θέσεις και των ευρωπαίων εταίρων και του κ. Σόιµπλε.
Καταφέρατε το χειρότερο µείγµα. Συµφωνήσατε σε πρωτογενές
πλεόνασµα 3,5% για το 2018 και µεσοπρόθεσµα στη συνέχεια,
όπως αναφέρεται στην απόφαση του Eurogroup.
Τι σηµαίνει αυτό; Δυσβάσταχτα µέτρα συνεχιζόµενα από εδώ
και στο εξής. Στο χρέος δεν πέρασε η θέση του Διεθνούς Ταµείου, όπως δεν πέρασε η θέση και στο πρωτογενές πλεόνασµα
σε σχέση µε την άµεση γενναία αποµείωση του δηµοσίου χρέους. Η ρύθµιση η βραχυπρόθεσµη αφορά για µετά το 2040 στην
ουσία. Βεβαίως, όλα τα µέτρα είναι ακόµα στο τραπέζι των συζητήσεων.
Σας είπαµε να αποκρούσετε αποτελεσµατικά τις παράλογες
απαιτήσεις στα εργασιακά. Εµείς έχουµε ξεκάθαρες θέσεις για
τις οµαδικές απολύσεις που δεν πρέπει να αρθεί ο περιορισµός
και για το lock out, αλλά να το κάνετε επιτέλους, όπως είχε αποτελεσµατικά προστατευθεί το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Οι οµαδικές απολύσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν το ξέρετε,
είχαν αποκρουστεί το προηγούµενο χρονικό διάστηµα σε όλες
τις διαπραγµατεύσεις, τώρα ήρθαν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έχουµε λοιπόν στην αναποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης
τις παράλογες απαιτήσεις και τις ιδεολογικές εµµονές των εταίρων στα εργασιακά, αλλά και του κ. Σόιµπλε σε όλα τα ζητήµατα.
Εµείς είµαστε σταθεροί. Είµαστε απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις του κ. Σόιµπλε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και όπως φαίνεται, πολλές φορές και του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στη χώρα µας, της Νέας Δηµοκρατίας.
Όπως, ταυτόχρονα, είµαστε απέναντι στις λογικές, του κ. Τσίπρα, λογικές οι οποίες οδηγούν σε µια αναποτελεσµατικότητα
σε όλα τα επίπεδα.
Έχουµε µπροστά µας την τροπολογία, για την οποία εµείς είχαµε µια ξεκάθαρη θέση από την αρχή. Τι είπαµε για τη συγκεκριµένη τροπολογία; Ότι εµείς θεωρούµε ότι παρά το γεγονός
ότι παίρνετε χρήµατα συνεχώς από τους συνταξιούχους, παίρνετε τα πολλαπλάσια απ’ αυτά που θέλετε να δώσετε µε αυτό το
βοήθηµα, ότι και µία ελάχιστη ανάσα, η οποία υπάρχει, εµείς θα
τη στηρίξουµε. Το ίδιο είπε και η Νέα Δηµοκρατία. Και η Νέα Δηµοκρατία άλλαξε θέση σήµερα. Γιατί άραγε; Διότι άλλαξε ο τρό-
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πος ψηφοφορίας ή γιατί ο κ. Σόιµπλε είχε διαφορετική θέση; Για
τον τρόπο της ψηφοφορίας ή για τις θέσεις του κ. Σόιµπλε; Δεν
µας εξηγήθηκε επαρκώς. Ελπίζουµε µέχρι το τέλος της συνεδρίασης να αλλάξει θέση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Άλλαξαν τα δεδοµένα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά µην νοµίζετε, αγαπητοί της Κυβέρνησης, ότι σήµερα δηµιουργείτε κάποια εθνική
γραµµή. Πρώτα απ’ όλα, και µε την αλλαγή του τρόπου ψηφοφορίας, ουσιαστικά δηµιουργείτε δυσκολίες σε αυτό το θέµα.
Όµως, και κάτι ακόµα. Εθνική γραµµή διαπραγµάτευσης δεν
υπάρχει. Μόνοι σας διαπραγµατεύεστε, εσείς είστε υπεύθυνοι
για ό,τι φέρνετε και ό,τι κάνατε και ό,τι κάνετε και ό,τι θα κάνετε
από εδώ και στο εξής. Να είναι ξεκάθαρα αυτά. Δεν θέλατε, δεν
θέλετε σταθερά την εθνική γραµµή, την οποία έχουµε , ούτε ο
ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δηµοκρατία.
Η δική µας θέση, η θέση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
είναι σταθερή. Η χώρα δεν χρειάζεται µια επιδοµατική πολιτική
ανακύκλωσης της φτώχειας. Χρειάζεται σύγχρονες ποιοτικές
υπηρεσίες στους τοµείς κοινωνικής πολιτικής, δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η πρόταση της σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας, εκπρόσωπος της οποίας στη χώρα µας
είναι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Με ικανοποίηση βλέπουµε
όλους τους εκπροσώπους των ευρωπαίων σοσιαλδηµοκρατών,
τους θεσµικούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέτουν το θέµα
ακριβώς όπως έχει.
Να θυµίσω ότι σταθερή θέση και της ΔΗΜΑΡ και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης είναι η διανοµή µέρους του πρωτογενούς πλεονάσµατος πάνω από τους στόχους του πρωτογενούς
πλεονάσµατος σε κοινωνικές, αναπτυξιακές, επενδυτικές δράσεις. Δεν είναι ο µόνος στόχος. Αυτή ήταν η αποφασιστική συµβολή µας και το 2012-2013 -αν θυµάστε- όταν πέρασε αυτή η
ρήτρα. Όταν είχε περάσει αυτή η ρήτρα τη λοιδορούσατε, αγαπητοί της Κυβέρνησης. Λαϊκίζατε εκείνη την περίοδο. Όµως, σταθερά θα πρέπει να χρησιµοποιείτε το πλεόνασµα του πλεονάσµατος σε κοινωνικές δράσεις.
Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνεται µε σχέδιο. Δεν θα πρέπει να
γίνεται ούτε µε τις λογικές της Νέας Δηµοκρατίας που υπήρχαν
στο παρελθόν αλλά ούτε µε τις δικές σας λογικές. Θα πρέπει να
υπάρχει ένα σχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο θα µπορούµε να βλέπουµε, θα µπορεί να ελέγχεται εντός του Κοινοβουλίου, για το πού πάνε αυτά τα χρήµατα, πού πρέπει να πάνε κατά
προτεραιότητα, για παράδειγµα, για την ενίσχυση της καταπολέµησης της ανεργίας, για τους µακροχρόνια ανέργους.
Πρέπει να δούµε ακριβώς πού µπορεί να πηγαίνει, για τις επενδυτικές δραστηριότητες, τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Θα πρέπει, όµως, αυτά να τα κάνουµε µε ένα σχέδιο. Όχι σε
ένα βράδυ, χωρίς σχέδιο και βέβαια, χωρίς σχέδιο παραγωγικής
ανασυγκρότησης, το οποίο θα µας βγάλει από την κρίση. Δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι η χώρα. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης, κανένα σχέδιο εξυγίανσης.
Βέβαια, το πλεόνασµα, του οποίου οι στόχοι πρέπει να µειωθούν κάτω του 2%, δεν µπορεί να επιτυγχάνεται µε φοροµπηχτικές πολιτικές. Απαιτείται µία διαφορετική πολιτική, µία πολιτική αναπτυξιακή, που θα αποδίδει και λογικούς στόχους πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχουµε, λοιπόν, σταθερή θέση. Δεν είµαστε, όπως βλέπετε, µε κανέναν, ούτε µε τον
κ. Τσίπρα ούτε µε τον κ. Σόιµπλε. Είµαστε µε τις θέσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας, οι οποίες λένε ότι βεβαίως το δικαίωµα στη χρήση του επιπλέον ποσού του πρωτογενούς πλεονάσµατος µπορεί να είναι δικαίωµα απόφασης της δικής µας
χώρας, όµως, πρέπει να διαπραγµατεύεστε αποτελεσµατικά, κάτι το οποίο δεν κάνετε. Δεν συµφωνείτε ποτέ την κατάλληλη
στιγµή µε τους εταίρους.
Βεβαίως, χρειάζεται εθνική γραµµή, χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Δεν µπορείτε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να τα καταφέρετε. Σας έχουµε πει κι άλλη φορά ότι χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Χρειαζόταν χθες,
χρειάζεται σήµερα, θα χρειάζεται και αύριο.
Γι’ αυτό παλεύουµε, για να πείσουµε για τις θέσεις µας, για
την αναγκαία αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών, για µία σύγ-
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χρονη σοσιαλδηµοκρατία που θα επιβάλει αυτές τις θέσεις, την
εθνική συνεννόηση για να βγει η χώρα από την κρίση. Γιατί µε
τις πολιτικές που ασκείτε σήµερα, που συνεχίζουν να είναι αναποτελεσµατικές, βαθαίνει περισσότερο η κρίση και δεν βγαίνουµε από τα µνηµόνια. Αντίθετα, υπογράφετε ένα διαρκές
µνηµόνιο, όπως και στο πρόσφατο Eurogroup.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µία πρόταση του ΠΑΣΟΚ πριν δύο
χρόνια για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, που η σηµερινή Κυβέρνηση, µε καθυστέρηση δύο ετών, φέρνει στη Βουλή. Δεν θα
βάλουµε ονοµαστική ψηφοφορία. Είµαστε σίγουροι ότι θα τη ψηφίσετε.
Παράλληλα, όµως, είµαστε εδώ για να συζητήσουµε τον τυχοδιωκτισµό της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη
Τσίπρα, που τροφοδοτεί τον τυχοδιωκτισµό του κ. Σόιµπλε και
αντιστρόφως.
Θα σας πω δύο-τρία παραδείγµατα πριν φτάσουµε στη συζήτηση για τη συγκεκριµένη τροπολογία. Όταν ήµασταν εδώ και µιλούσαµε για την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, υπερασπιζόσασταν µαζί µε τον κ. Τσακαλώτο ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα έχει
τον τελευταίο λόγο για τις διοικήσεις των τραπεζών.
Χθες, σε µία τράπεζα, η οποία έκανε, µε όλες τις διαδικασίες
και προϋποθέσεις, την εκλογή του νέου Διευθύνοντα Συµβούλου
της, ο SSM, µε ένα απλό e-mail, σταµάτησε τη διαδικασία, κύριοι.
Η Κυβέρνηση, βεβαίως, δεν µπορεί να κάνει απολύτως τίποτα,
γιατί τα παρέδωσε όλα στους ξένους κι ο αφελληνισµός των ελληνικών τραπεζών γίνεται στην πράξη,
Ξέρετε, ζήτησε ο SSM, που του παραδώσατε εσείς, να µην
έχουν οι Έλληνες µέτοχοι κανένα δικαίωµα στην επιλογή του
νέου διευθύνοντα συµβούλου, αλλά ο επενδυτής-«κοράκι», που
εσείς καταδικάζατε, θα µπορεί να επιλέξει, χωρίς να έχει την
πλειοψηφία, µε την υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου, τον νέο διευθύνοντα σύµβουλο.
Ετοιµάζεστε, εντός των ηµερών, να ξεπουλήσετε την Εθνική
Ασφαλιστική χωρίς κανέναν διαγωνισµό. Μία µεγάλη εταιρεία,
όπως δώσατε τις ελληνικές τράπεζες, θα παραδοθεί πάλι σε κάποιον φίλο του κ. Τσακαλώτου.
Μην ξεχνάτε την καζινοποίηση και τα φρουτάκια. Περιµένουµε
από τον Εισαγγελέα να ζητήσει από τον Πρόεδρο Παιγνίων -κολλητό του κ. Τσακαλώτου, δεν ξέρω εάν είναι στους πενήντα
τρεις- να πει γιατί άλλαξε ο ίδιος, ενώ ήταν µέλος στην προηγούµενη Επιτροπή Παιγνίων, την απόφασή του και παρέδωσε τη
χώρα -χωρίς κανένα προηγούµενο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα- στο
να γίνονται καζίνο παντού χωρίς προϋποθέσεις. Και αναρωτιέµαι,
εσείς που κάνατε τις επερωτήσεις και δεν έχετε πάρει απάντηση
από τον κ. Τσακαλώτο, τι λέτε; Εµείς περιµένουµε τον Εισαγγελέα να καλέσει τον κ. Τσακαλώτο να πει γιατί η προηγούµενη διοίκηση, που διόρισε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε βγάλει άλλη απόφαση,
και τα ίδια µέλη άλλαξαν την απόφασή τους.
Δεν θα το αφήσουµε εδώ, κύριοι Υπουργοί. Θα το πάµε όσο
δεν γίνεται µακριά. Αυτοί είσαστε εσείς. Σήµερα, σε ένα µικρό
καβγαδάκι, για να µπορέσετε να ψηφίσετε τα επόµενα µέτρα, φέρατε και ονοµαστική για το έκτακτο επίδοµα.
Αναρωτιέµαι: Εάν δεν γινόταν ονοµαστική -και απευθύνοµαι σε
όλα τα κόµµατα- δεν θα ψηφίζαµε όλοι «ναι»; Δεν είχαµε πει όλοι
ότι θα ψηφίσουµε «ναι»; Εµείς έχουµε µία διαφορετική πρόταση
για τα κριτήρια µε τα οποία θα έπρεπε να δοθεί στους χαµηλοσυνταξιούχους, στους άνεργους, στις µονογονεϊκές οικογένειες,
αυτά που εσάς δεν σας ενδιαφέρουν. Στους συνταξιούχους το
δίνετε χωρίς κριτήρια, γιατί πραγµατικά µπορεί να υπάρχουν
πολλοί συνταξιούχοι που να µην χρειάζεται να το λάβουν. Αυτό,
όµως, είναι ένα βοήθηµα για κάποιους που το χρειάζονται.
Αναρωτιέµαι: Εάν αύριο -και απευθύνοµαι στην Αντιπολίτευσηδοθούν οι εξηγήσεις, θα το ψηφίσετε ή όχι; Θα το ψηφίσετε. Εάν
θέλουµε να είµαστε συνεπείς -και εµείς είµαστε συνεπείς- στις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσεις µας, πρέπει να γνωρίζουµε πως όταν δόθηκε το κοινωνικό
µέρισµα -και δεν θέλετε να γίνετε ΣΥΡΙΖΑ που έβριζε και λοιδορούσε το επίδοµα και στους ένστολους, σας θυµίζω ότι στους
ένστολους δώσαµε επίδοµα και παρόλο που διαφωνούσαµε
εµείς µε τον τρόπο αυτό ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το ψηφίσαµε-…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Παρακαλώ. Στα στελέχη.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στα στελέχη.
…δώσαµε το επίδοµα µε τη διαφωνία µας. Έτσι και σήµερα
ερχόµαστε εδώ, για να είµαστε συνεπείς µε τη γραµµή µας, και
στηρίζουµε τους µικροσυνταξιούχους.
Άρα φίλες και φίλοι, εµείς δεν αλλάζουµε σε κάτι τη θέση µας,
γιατί δεν εκβιαζόµαστε ούτε από τον Σόιµπλε ούτε από τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σόιµπλε τροφοδοτούν τον τυχοδιωκτισµό τους για τους δικούς τους λόγους. Για εσωτερικούς λόγους
ο κ. Σόιµπλε στη Γερµανία και ο κ. Τσίπρας στην Ελλάδα. Γιατί
θέλει µετά από αυτή τη µικρή «επανάσταση» και αφού πουλήσει
απόλυτο σανό εντός και εκτός Βουλής, να φέρει τα µέτρα. Τα
µέτρα θα έρθουν σύντροφοι του Πάνου Καµµένου και θα τα ψηφίσετε είτε µε τον µπούλη είτε χωρίς τον µπούλη, όπως λέει ο
Πρωθυπουργός.
Γι’ αυτό εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Τριανταφυλλίδη,
ηρεµήστε. Θα τα ψηφίσετε. Δεν θα αφήσετε την καρέκλα µε τίποτα, όπως και οι Υπουργοί δεν θα αφήσουν την καρέκλα µε τίποτα.
Σε λίγες ηµέρες -και απευθύνοµαι σε όλους- θα έχουν ξεχαστεί όλα αυτά που λέτε και οι όποιες µάχες. Σας θυµίζω ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και στο ΕΣΡ έδωσε την ίδια µάχη και
λοιδορήθηκε. Στο τέλος δικαιώθηκε. Θα θυµάστε τον Υπουργό,
που απευθυνόµενος λέει για τον Ολανδρέου, επικαλείται τους
Ευρωπαίους σοσιαλιστές. Πριν έρθει στο ΕΣΡ για να υπογράψει
τα πάντα και να αποδεχθεί τα πάντα, είχε βγει σε έναν τηλεοπτικό
σταθµό που έλεγε, δεν υπάρχουν πάνω από τέσσερις άδειες.
Μετά ήρθε εδώ και υπέγραψε ότι όλα αυτά φεύγουν από τον κ.
Παππά και πάνε στο ΕΣΡ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Έτσι θα γίνει και τις επόµενες ηµέρες. Γι’ αυτό το µικρό κάνετε
µεγάλη φασαρία, για να µπορέσετε να κρύψετε ότι τις επόµενες
ηµέρες θα αποδεχτείτε και τα πλεονάσµατα του 3,5% και τα 4,2
δισεκατοµµύρια µέτρα. Εµείς θα είµαστε εδώ, γιατί µαζί µε όλες
τις δυνάµεις τις προοδευτικές µπορούµε να φτιάξουµε τη µεγάλη
παράταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετρόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Μου είχαν πει για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Έχω πέντε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προχωρήστε. Το
γοργόν και χάριν έχει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει,
πέντε. Δεν υπάρχει λόγος να χάνω χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δώστε του χρόνο, γιατί τον στεναχωρήσαµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν µε στενοχωρείτε, κύριε Τζαβάρα. Ο καθένας εκτίθεται όπως θέλει στην
Αίθουσα αυτή και οπουδήποτε στην κοινωνία.
Όµως, µένω µε µία απορία. Βέβαια, ο κ. Σαλµάς απεσύρθη
µαζί µε την χθεσινή αποδοχή. Δεν τον κρατάτε εδώ µπροστά να
φαίνεται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ; Δεν είναι
σοβαρή συζήτηση αυτή. Θέλετε αυτήν τη συζήτηση να την κά-
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νουµε έτσι; Έχετε ένα σοβαρό προφίλ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μην αρχίζετε.
Αποσύρθηκε ο κ. Σαλµάς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εσείς είχατε ένα σοβαρό προφίλ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε! Να εκµεταλλευτούµε τον χρόνο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επιτρέψτε
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε, κύριε Υπουργέ, προχωρήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Σαλµά, ελάτε. Σας θέλει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αφαιρέστε
µου τον χρόνο και πάµε στο µηδέν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δηλαδή, αν δεν έλθει
ο κ. Σαλµάς δεν θα µιλήσετε, κύριε Υπουργέ;
Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μα, δεν
µπόρεσα να ξεκινήσω και βλέπω ότι ο χρόνος «τρέχει».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο χρόνος «τρέχει».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αντιλαµβάνοµαι ότι έχετε αποφασίσει ότι µε αυτό τον τρόπο που αντιδράτε,
θα πάψω εγώ να µιλάω. Έτσι νοµίζετε. Δεν θα συµβεί αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Την πατήσαµε!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εκδηλώνεται η ευγένειά σας τώρα.
Εγώ είπα πολιτικά ότι θα περίµενα η χθεσινή απόφαση της
Νέας Δηµοκρατίας να διατηρηθεί και σήµερα. Επειδή, όµως, δεν
διατηρείται και επειδή ο κ. Σαλµάς, χωρίς περιστροφές και χωρίς
επιφυλάξεις, δήλωσε χθες ότι η Νέα Δηµοκρατία θα υπερψηφίσει
τη σχετική πρότασή µας, µου κάνει εντύπωση γιατί αυτό δεν
ισχύει σήµερα. Δεν το έχω καταλάβει.
Επιτρέψτε µου λοιπόν, να απορώ και να θέλω να καταλάβω τι
είναι εκείνο, που σας έκανε να αλλάξετε θέση. Δεν το έχω αντιληφθεί ακόµα.
Άκουσα από άλλον οµιλητή νωρίτερα, ότι µεταφέρουµε εντός
της χώρας µια σύγκρουση µεταξύ των κοµµάτων. Αυτό άκουσα.
Πάλι εκπλήσσοµαι. Ψηφίστε όλοι µαζί να µην υπάρχει καµία σύγκρουση πάνω στο συµφέρον του ελληνικού λαού και στην
ανάγκη των ανθρώπων, που πραγµατικά έχουν υποφέρει τα προηγούµενα χρόνια από στερήσεις, να πάρουν αυτό το επίδοµα
που η Κυβέρνηση προσφέρει. Μη συγκρούεστε µε µία πραγµατική ανάγκη των ανθρώπων και µην λέτε ότι αυτό είναι σύγκρουση µεταξύ των κοµµάτων. Αν συγκρούεστε εσείς µε αυτήν
την ανάγκη, είναι πραγµατικά κάτι που ενδιαφέρει κανείς να το
δει.
Άκουσα και αρκετές ανακρίβειες. Για παράδειγµα, λέτε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν πειράζει. Είµαι αδιάφορος για εσάς, κύριε Δένδια και κύριε
Τζαβάρα. Δεν πειράζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε δίκιο. Το
δέχοµαι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν πειρά-
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ζει.
Όµως, άκουσα να λέτε -για να διορθώνεστε- ότι κλέβουµε τον
ΕΟΠΥΥ για να ρεφάρουµε τη ζηµιά, επειδή δεν δίνουµε τα λεφτά.
Το είπαν και από άλλες πτέρυγες. Να µην αναφέροµαι στον καθένα και βρίσκετε αφορµή να ξαναµιλάτε. Το είπατε πολλοί, πάντως, µε µία αντίληψη, που δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα πρώτα απ’ όλα γιατί αν δείτε τα ποσά, που οφείλονταν
στον ΕΟΠΥΥ τα προηγούµενα χρόνια, θα δείτε ότι αυτό συνέβαινε -και µάλιστα σε µεγάλα ποσά- κατά το παρελθόν.
Σας είπα και χθες και προχθές να µην επαναλαµβάνετε ότι
εµείς νοµοθετούµε αυτή την προµήθεια προς τον ΕΦΚΑ, διότι
είναι παλιές διατάξεις. Μάλιστα, κατά τον τρόπο, που ξεκινήσατε
να φωνάζετε όταν άρχισα να οµιλώ, κατά τον ίδιο τρόπο φωνάζατε και στην Επιτροπή της Βουλής, για να µην πω αυτό που σήµερα σας αποδεικνύω, ότι είναι νόµος από το 1992, ο ν.2084, που
προβλέπει προµήθειες για παροχές που προσφέρει το ΙΚΑ, και
είναι και νόµος του 2014, ο οποίος προβλέπει πολύ πιο συγκεκριµένα τη συµµετοχή του ΕΟΠΥΥ και άλλων φορέων προς το
ΙΚΑ για παροχές που προσφέρουν.
Συνεπώς, οι διατάξεις αυτές είναι γραµµένες. Διαβάστε τες.
Σας τα λέω εγώ, που δεν έχω εµπειρία κοινοβουλευτική, σε εσάς
που είστε κοινοβουλευτικοί πατέρες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πατέρες όχι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και παππούδες, σε σχέση µε µένα τουλάχιστον, συµπατριώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας εύχοµαι να γίνετε κι εσείς.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Επίσης, πάρτε και ποια είναι τα ποσά εκείνα που τα προηγούµενα χρόνια -από το 2012, το 2013 και το 2014- ανέρχονταν
κοντά στα 70 εκατοµµύρια -δική σας κυβέρνηση ήταν- όπου αφαιρούσατε -αν έτσι ήταν- από τον ΕΟΠΥΥ τα λεφτά -70 εκατοµµύρια περίπου κάθε χρόνο- όταν εµείς περιορίζουµε στο 2% -που
σηµαίνει 50 εκατοµµύρια το πολύ-πολύ µε βάση τις τρέχουσες
τιµές- και έχουµε αποδώσει στον ΕΟΠΥΥ αρκετά εκατοµµύρια.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα στοιχεία για να τα έχετε υπόψη
σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, οι αναφορές σχετικά µε το ζήτηµα αυτό δεν έχουν
καµία σχέση.
Θα καταθέσω -επειδή τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι το Προεδρείο µε τον χρόνο θα έχει κάποιο θέµα για να µε κόβει προώρως- και νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Σε αυτές συµπεριλαµβάνεται εκείνη, που αφορά την παρατήρηση. Δεν χρειαζόταν, γιατί στον νόµο λέµε, «Όπου δεν αλλάζουν Υπηρεσίες προσωρινές του ΕΦΚΑ, διατηρούνται». Εποµένως, και το τεχνικό τµήµα της Θεσσαλονίκης διατηρούνταν. Εντούτοις, επειδή ηγέρθη από την πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ζήτηµα για τις τεχνικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, άρα
ΕΦΚΑ, περνάµε νοµοτεχνική βελτίωση στη Θεσσαλονίκη µε ρητή
πρόβλεψη σε αυτό.
Επίσης, θα καταθέσω για τα Πρακτικά και νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε την επαύξηση των συντάξεων για όσους έχουν
καταβολή βαρέων και ανθυγιεινών και δεν φεύγουν νωρίτερα
από την Υπηρεσία τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Υποστηρίζω
και µία τροπολογία σχετικά µε την καταβολή των εισφορών από
φορείς Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου. Προβλεπόταν να το
δίνει η Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Εδώ γίνεται µια σαφής αναφορά,
για να µην υπάρχουν τεχνικά θέµατα εφαρµογής, ότι κάθε νοµικό
πρόσωπο, που απασχολεί προσωπικό, είναι υπόχρεο στην καταβολή των σχετικών εισφορών. Αυτή είναι µία ειδικότερη τροπολογία και για αυτό το λόγο την κάναµε, για να γίνει µία σωστή
εφαρµογή µε βάση τα δεδοµένα που έχει το πληροφοριακό σύστηµα του δηµοσίου.
Τελειώνω µε το εξής: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε να πετύχει ο ΕΦΚΑ, κάτι που θα περιποιούσε ιδιαίτερη τιµή σε όλους,
να βλέπουν έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης, µε πολυπλοκότητα και δυσκολίες στη λειτουργία, να πετυχαίνει σε αυτή τη
χώρα, επειδή πραγµατικά είµαστε ικανοί να το πετύχουµε.
Έχετε κάποιο δισταγµό στο να δώσετε µια στήριξη σε µια µεγάλη προσπάθεια, που θα αποφέρει πραγµατικά έσοδα και οφέλη στους ασφαλισµένους -πρώτα απ’ όλα στους ασφαλισµένουςστους συνταξιούχους. Η εξοικονόµηση θα υπάρχει.
Η πρόβλεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αφορά την
απασχόληση µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που
αυξάνονται κατά δύο νοµικούς συµβούλους, τέσσερις παρέδρους και οκτώ δικαστικούς αντιπροσώπους. Μόνο γι’ αυτό προβλέπεται. Είναι µία τέτοια αναφορά. Δεν έχει καµµία σχέση µε
τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΚΑ, µα καµµία σχέση. Είναι προφανές ότι αυτές οι εξοικονοµήσεις και ωφέλειες θα αποδώσουν
µε την ολοκλήρωση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ.
Κανένα κατάστηµα εξυπηρέτησης δεν κλείνει. Ενισχύονται όλα
τα καταστήµατα. Το ακούω να έρχεται ως ένας απόηχος κινδυνολογίας κάθε µέρα, ότι πρόκειται να κλείσουν και να απολυθούν
οι εργαζόµενοι. Με τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο το λέω ξανά:
Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Κατ’ αρχάς να πούµε ότι γύρω στις 18.30’ η ώρα πρέπει να κάνουµε την ονοµαστική ψηφοφορία. Άρα «τρέχουµε», για να κάνουµε την ανάλογη διαχείριση του χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στις 18.00’ η ώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στις 18.00’. Εγώ συµφωνώ. Άµα θέλετε, να δούµε αν γίνεται. Εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε και τις δευτερολογίες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει.
Ο κ. Στογιαννίδης είναι ο τελευταίος οµιλητής.
Ορίστε, κύριε Στογιαννίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ο τελευταίος οµιλητής ο κ. Στογιαννίδης. Είµαστε
άλλοι τέσσερις οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ηρεµήστε, κυρία Παπακώστα.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Στογιαννίδη;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Οκτώ λεπτά, όσο πήραν και οι
άλλοι οµιλητές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε ή µάλλον θα
έπρεπε επί της ουσίας να συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Δυστυχώς, το θέµα µετατοπίστηκε αλλού και γίνεται αναφορά από όλους τους οµιλητές στην
ονοµαστική ψηφοφορία. Και εγώ βέβαια το περισσότερο µέρος
της οµιλίας µου θα το αφιερώσω εκεί.
Όµως, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχω να πω ότι είναι
ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Οργανώνει το προνοιακό κράτος της Ελλάδος. Δυστυχώς, αυτή η οργάνωση δεν προήλθε από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Ήταν απαράδεκτη η κατάσταση. Αυτή την κατάσταση έρχεται να τη διορθώσει αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ένα άρθρο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό, εκτός
των άλλων, είναι η κατάργηση του παραβόλου των 45 ευρώ για
τους όλους τους ασφαλισµένους, οι οποίοι πηγαίνουν στα ΚΕΠΑ.
Ένα άλλο άρθρο, επίσης σηµαντικό, αφορά τους εργαζόµε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νους οι οποίοι έχουν πάρει εργατική κατοικία, αλλά µέχρι σήµερα
δεν έχουν διευθετηθεί τα παραχωρητήρια. Εκκρεµούν υποθέσεις
από το 1978. Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, θα τελειώσει
οριστικά το θέµα, για να είναι σίγουροι ότι αυτά τα σπίτια είναι
δικά τους.
Ας έρθω, λοιπόν, στην ονοµαστική ψηφοφορία για την τροπολογία του επιδόµατος που δίνουµε σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους. Η ονοµαστική ψηφοφορία,
όπως γνωρίζετε, είναι µια νόµιµη διαδικασία της Βουλής. Οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης τον τελευταίο χρόνο - και σωστά –
ασκούν αυτό το δικαίωµα, βάζοντας ονοµαστική ψηφοφορία σε
πολλά νοµοσχέδια, που έχουν έρθει εδώ και ψηφίζουµε εµείς οι
Βουλευτές.
Η ονοµαστική ψηφοφορία δίνει το δικαίωµα να ψηφίσει υπεύθυνα ο κάθε Βουλευτής. Εµείς την ευθύνη την αναλαµβάνουµε.
Δίνουµε, λοιπόν, και τώρα µε την ονοµαστική ψηφοφορία σε όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου τη δυνατότητα να τοποθετηθούν υπεύθυνα για το αν θα πρέπει η Κυβέρνηση να δώσει
αυτό το επίδοµα στους χαµηλοσυνταξιούχους ή αν δεν πρέπει
να το δώσει. Γιατί χωρίς την ονοµαστική ψηφοφορία, κάποιοι
Βουλευτές κρύβονται πίσω από τους εισηγητές των κοµµάτων.
Είναι ξεκάθαρο.
Ενώ η Νέα Δηµοκρατία µέχρι χθες έλεγε «ναι» στην τροπολογία, άλλαξε στάση µε την ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν µπορώ να
το καταλάβω αυτό. Θα έπρεπε να µας το εξηγήσουν. Μέχρι σήµερα, οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν είναι πειστικές. Ας το εξηγήσουν στον ελληνικό λαό.
Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση µε τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς επεσήµανε ότι, πρώτον, είναι αναγκαίο να βρεθεί το συντοµότερο δυνατόν λύση για το καλό όλης της Ευρώπης σε µια περίοδο αβεβαιότητας. Δεύτερον, ότι ως προς τα πρωτογενή πλεονάσµατα,
µπορεί να υπάρξει συµβιβασµός στο 2,5% συν 1%. Το έχει αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος αυτό.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα πρέπει να αποφασίσει εάν
θα πρέπει να γνωρίζει ότι Ελλάδα σηµαίνει Ευρώπη και άρα συλλογικές διαπραγµατεύσεις και όχι νέα µέτρα.
Τέταρτον, δικαίωµα της ελληνικής Κυβέρνησης είναι τα µέτρα
στήριξης της κοινωνίας που δεν παραβιάζουν το πρόγραµµα και
δεν θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συµφώνησε ότι θα µπορούσε να βρεθεί µια
λύση µε την πρόταση για πρωτογενή πλεονάσµατα 2,5% συν 1%.
Ως προς τα µέτρα στήριξης ο κ. Σουλτς ήταν σε γραµµή Μοσκοβισί. Θα σας διαβάσω µετά τι είπε ο κ. Μοσκοβισί. Είπε: «Είναι
αδιανόητο να υπάρχει πρόβληµα για αυτούς τους λόγους που
θα θέσουν σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη». Τόνισε ότι πρέπει να
βρεθεί λύση το αργότερο µέσα στον Ιανουάριο. Αυτά είπε ο κ.
Σουλτς.
Θα σας διαβάσω τι είπε ο κ. Μοσκοβισί, αν δεν τα γνωρίζετε:
«Στα µάτια µου οι όροι της συµφωνίας του Eurogroup δεν έχουν
αλλάξει από τα µέτρα που αποφάσισε η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Η δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί στο
Γαλλικό Πρακτορείο AFP αποκαθιστά την πραγµατικότητα και
έρχεται σε αντίθεση µε τους ακραίους κύκλους που προσπαθούν
να δηµιουργήσουν πρόβληµα στη διαπραγµάτευση».
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της συνόδου των σοσιαλιστών είχε συνάντηση µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο
Πιέρ Μοσκοβισί. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος επανέλαβε ότι µόνο
µια χώρα θέτει θέµα για τη µέτρα κοινωνικής στήριξης που αποφάσισε η ελληνική Κυβέρνηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
αυτό παραβιάζει τη συµφωνία, που, ούτως ή άλλως, προέβλεπε
την άµεση επιστροφή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για το
χρέος αµέσως µετά την αξιολόγηση.
Ο Επίτροπος επαναδιατύπωσε στον Πρωθυπουργό την εκτίµηση ότι είναι δικαίωµα της ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς δεν
έχει καµµία επίπτωση στους στόχους της συµφωνίας, η κοινωνική αναδιανοµή της υπεραπόδοσης των εσόδων.
Να σας διαβάσω και µερικά σηµεία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στην προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόµµατος:
«Η Ελλάδα είχε εκπληρώσει όλες της τις δεσµεύσεις που

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

απορρέουν από τη συµφωνία του καλοκαιριού του 2015. Ωστόσο, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τη σκληρή στάση ακραίων κύκλων, οι οποίοι έχουν στο µυαλό τους την ιδέα της διαίρεσης της
Ευρώπης. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ανάµεσα στα κράτη µέλη.
Υπάρχει ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι ίδια η
συµπεριφορά της Ευρώπης απέναντι σε χώρες µε προοδευτικές
κυβερνήσεις, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία και σε
σχέση µε χώρες που έχουν συντηρητικές κυβερνήσεις. Η Ελλάδα
δεν µπορεί να καταδικάζεται σε διαρκή λιτότητα και επίσης δεν
µπορεί να παραµείνει εκτός ευρωπαϊκού κεκτηµένου σε σχέση
µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Θα µας πει, επιτέλους, η
Νέα Δηµοκρατία τη θέση της για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις;
Είναι κυρίαρχο δικαίωµα της ελληνικής Κυβέρνησης να κατανείµει µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο την υπεραπόδοση των εσόδων
του προϋπολογισµού στους χαµηλοσυνταξιούχους, ειδικά τη
στιγµή που δεν παραβιάζει τους στόχους του προγράµµατος.
Όσοι ζητούν αναβολή της εφαρµογής της απόφασης του Eurogroup, που αφορά τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το ελληνικό
χρέος, παραβιάζουν τη συµφωνία. Η ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος το ταχύτερο δυνατό,
είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης.
Είναι αναγκαίο να κρατήσουµε ανοιχτό το παράθυρο της ευκαιρίας που υπάρχει µε την Τουρκία. Προσβλέπουµε στην ευρωπαϊκή στήριξη στο ζήτηµα του Κυπριακού και φυσικά, την ενεργή
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελική φάση των διαπραγµατεύσεων.».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Μητσοτάκης και το κόµµα
του συµπεριφέρονται ως πέµπτη φάλαγγα εντός της χώρας, εκπροσωπώντας τους δανειστές. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτε
άλλο, πέρα από την εκδικητική επιστροφή τους στην εξουσία, δίνοντας πιστοποιητικά υποτακτικότητας στους ακραίους κύκλους
που επιθυµούν τη βύθιση της χώρας στο χάος της λιτότητας και
της φτώχειας.
Η ονοµαστική ψηφοφορία στη Βουλή χαράσσει δύο εναλλακτικές στον κ. Μητσοτάκη: Ή να καταψηφίσει τη στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα
νησιά, δηλώνοντας µε παρρησία την άποψή του. Αν, όµως, η Νέα
Δηµοκρατία αποφασίσει να κάνει κωλοτούµπα, να ψηφίσει τα
µέτρα κοινωνικής στήριξης, να µην τολµήσει στη συνέχεια να
επανέλθει στην καταστροφολογία περί εκτροχιασµού του προγράµµατος από την κυβερνητική αυτή επιλογή. Σύµφωνα µε τις
δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί στο Γαλλικό
Πρακτορείο, οι όροι της συµφωνίας του Eurogroup δεν έχουν
αλλάξει από τα µέτρα που αποφάσισε η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
Η Νέα Δηµοκρατία µας κατηγορεί για τυχοδιωκτισµό. Ρωτώ τη
Νέα Δηµοκρατία: Ο Πιερ Μοσκοβισί είναι ΣΥΡΙΖΑ ή στηρίζει τον
τυχοδιωκτισµό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ισχυρίζονται οι κυρίες και οι
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας;
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας καλώ έστω και
την τελευταία στιγµή να υποστηρίξετε τις θέσεις της ελληνικής
Κυβέρνησης µαζί µε αυτούς που µας στηρίζουν και στην Ευρώπη
κι όχι µε αυτούς που είναι απέναντι στην ελληνική Κυβέρνηση και
κατ’ επέκταση απέναντι στους οικονοµικά εξαθλιωµένους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): O κ. Δηµήτριος Σταµάτης έχει τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για πόσο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για τέσσερα λεπτά,
τόσο είναι η προτασσόµενη δευτερολογία. Μπορείτε να µιλήσετε
και από τη θέση σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μα, δεν πρόκειται για δευτερολογία, πρωτολογία είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε εγγραφεί µετά
τον τέταρτο οµιλητή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κανονικά εγγραφήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μετά τον τέταρτο
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οµιλητή.
Κύριε Σταµάτη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα τυπικά ένα θέµα, αλλά ουσιαστικά δύο. Το επίδοµα στους συνταξιούχους και το «πάγωµα» του ΦΠΑ στα νησιά.
Ας τα δούµε ένα ένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Το «πάγωµα»…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Λέω τι συζητάµε ουσιαστικά µέσα
στη Βουλή, γιατί και τα δύο αποτελούν θέµατα της εξαγγελίας
του κυρίου Πρωθυπουργού.
Συζητούµε, λοιπόν, για το επίδοµα κι όχι για την δέκατη τρίτη
σύνταξη. Το πρώτο ψέµα. Μια κυβέρνηση που θέλει να είναι αξιόπιστη δεν χρησιµοποιεί ψευδεπίγραφους χαρακτηρισµούς. Σηµαίνει ότι επιχειρεί απάτη. Έχουµε, λοιπόν, ένα επίδοµα, άπαξ
καταβαλλόµενο, όχι σύνταξη µονίµως καταβαλλόµενη.
Το ερώτηµα, όµως, είναι: Εµείς χθες δηλώσαµε στη Βουλή ότι
θα το ψηφίσουµε. Φάνηκε και από τις σηµερινές τοποθετήσεις
των Βουλευτών άλλων κοµµάτων. Τι είναι αυτό που άλλαξε τη
στάση σας; Τι είναι αυτό που σας έκανε να ζητήσετε ονοµαστική
ψηφοφορία;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα σας τα πω και για τον κ. Σόιµπλε, µην στεναχωριέστε.
Άκουσα πριν από λίγο και τον κ. Βούτση, τον Πρόεδρο της
Βουλής. Διερωτώµαι: Όλα τα νοµοσχέδια εδώ πέρασαν από τη
διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας; Δηλαδή, µια οµόφωνη
απόφαση που λαµβάνεται κατά το πρότυπο των συνηθισµένων
ψηφοφοριών σε τι άλλαζε τα πράγµατα; Άρα, εσείς πρέπει να
εξηγήσετε, τι κρύβεται πίσω από την ονοµαστική ψηφοφορία που
ζητάτε και όχι εµείς. Εµείς λέµε ναι στο επίδοµα, όχι στον εκβιασµό και την εξαπάτηση. Αυτήν την χρεώνεστε εσείς.
Και επειδή άκουσα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να διερωτώνται, σας λέω ότι δεν άλλαξε η στάση µας, κύριοι συνάδελφοι, καθόλου. Αντίθετα, είχατε σήµερα την ίδια επιχειρηµατολογία που
έχουµε και εµείς και καταλήξατε σε διαφορετικό δια ταύτα. Ενώ
είπατε ότι αυτό είναι εξαπάτηση, ενώ είπατε ότι είναι απαράδεκτο, ότι εξυπηρετεί τις επικοινωνιακές ανάγκες του κ. Τσίπρα,
σέρνεστε πίσω απ’ αυτές τις επικοινωνιακές ανάγκες του κ. Τσίπρα και δέχεστε την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Πάµε τώρα σ’ αυτό καθαυτό το επίδοµα, για να δούµε την
ουσία του. Δεν µου λέτε, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτό το επίδοµα από πού βγήκε, από ποιο πλεόνασµα; Για να υπάρχει πλεόνασµα, σηµαίνει ότι είτε έχουµε ανάπτυξη είτε βάζουµε φόρους
και κόβουµε εισοδήµατα.
Είχαµε ανάπτυξη και δεν το ξέρουµε; Είχαµε δύο συνεχή χρόνια ύφεσης. Από πού βγήκαν τα πλεονάσµατα που δίνετε; Από
τους φόρους και από τη µείωση των εισοδηµάτων και των συντάξεων. Γι’ αυτό οι συνταξιούχοι είναι στους δρόµους και σας
λένε «ψίχουλα µας δίνετε έναντι αυτών που µας κόψατε». Αυτή
είναι η πραγµατικότητα, φιλεύσπλαχνοι!
Θα σας δώσω και µια ακόµα απόδειξη για το πόσο φιλεύσπλαχνοι είστε. Το 2015, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε αύξηση
του δείκτη φτώχειας. Το 2014 εµείς είχαµε αποκλιµάκωση 7,1%.
Το 2015 εσείς είχατε συν 8%. Το 2015 υπήρχε µείωση 5,5 δισεκατοµµυρίων στις καταναλωτικές δαπάνες της οικογένειας.
Αυτό είναι η επιτυχία σας, γιατί αν ο φτωχός Έλληνας είχε
λεφτά, θα προχωρούσε σε κατανάλωση. Η µείωση της κατανάλωσης κατά 5,5 δισεκατοµµύρια δείχνει το µέγεθος της εξαπάτησης του ελληνικού λαού και του πόνου που προκαλέσατε
εσείς. Αφήστε, λοιπόν, τα παραµύθια περί κοινωνικού κράτους
και περί κοινωνικής κυβέρνησης.
Πάµε στο ΦΠΑ και τα νησιά. Δεν µου λέτε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν το ψηφίσατε εσείς αυτό; Δεν το ψηφίσατε τον
Μάιο, όταν εµείς λέγαµε ότι είναι λάθος; Δεν το ξαναψηφίσατε
µε τον προϋπολογισµό πριν από πέντε µέρες; Δεν συµπεριλαµβάνεται αυτό το έσοδο στον προϋπολογισµό; Τι άλλαξε σε πέντε
µέρες και θέλετε να το αλλάξετε; Μπορείτε να µας πείτε; Είστε
υπόλογοι και κατηγορούµενοι και δεν αλλάζουν οι ρόλοι. Ένα
κόµµα, µια κυβέρνηση που ζητάει συναίνεση, κύριοι Υπουργοί,
δεν βρίζει τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης «Εφιάλτη» και «πέµπτη φάλαγγα» το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
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Σας επιστρέφουµε τους χαρακτηρισµούς και αν παρακολουθούσατε τις προηγούµενες µέρες, θα ακούγατε τον κ. Βαρουφάκη να λέει – τον ακούτε ή δεν τον ακούτε; - ότι ο κ. Σόιµπλε είναι δικός σας συνεργάτης, όχι δικός µας. Ο κ. Σόιµπλε έβαλε
στόχο να ρίξει την Κυβέρνηση είπε ο κ. Βαρουφάκης. Ναι, αλλά
ποιος την έριξε; Εσείς µαζί µε τους ΑΝΕΛ και τη Χρυσή Αυγή σε
αυτή την Αίθουσα. Εσείς τη ρίξατε. Εσείς εκτελέσατε το σχέδιο
Σόιµπλε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που έχει καταγραφεί και
δεν αλλάζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
Σταµάτη, γιατί τελείωσε ο χρόνος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για ποιον λόγο, λοιπόν, αλλάζετε
τώρα µοτίβο; Δεν ξέρω τι έχετε στο µυαλό σας και εµείς δεν σας
παρέχουµε εν λευκώ εξουσιοδότηση να χρησιµοποιήσετε την
ψήφο και την υπογραφή µας. Έπρεπε να αρκεστείτε, αν ήσασταν
καλών προθέσεων, στη χθεσινή µας δήλωση ότι εµείς το ψηφίζουµε.
Η παρέµβαση να πάµε σε σηµερινή ψηφοφορία κάτι άλλο υποκρύπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε
Σταµάτη, να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και πέραν αυτού, είχατε υποσχεθεί…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, έχει
τελειώσει ο χρόνος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είπαµε οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είµαστε στα επτά
λεπτά, πόσο άλλο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν χρειάζεται να µε διακόπτετε,
κύριε Πρόεδρε, θα είχα ολοκληρώσει.
Είχε θέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις στόχους ο κ.
Τσίπρας. Ότι θα έκλεινε εγκαίρως η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση
δεν έκλεισε 5 Δεκεµβρίου. Είχατε πει ότι θα προχωρήσετε σε µείωση του χρέους. Το χρέος δεν ρυθµίστηκε. Ψίχουλα δεχθήκατε.
Και είχατε πει, επίσης, ότι θα επιτυγχάνατε µειωµένο πλεόνασµα.
Για πείτε µου, αυτά που τώρα συζητάτε ξεχάσατε ότι τα έχει
υπογράψει η δική σας Κυβέρνηση;
Στις 9 Σεπτεµβρίου σε αυτήν την Αίθουσα σας είχα καταθέσει
το συµπληρωµατικό µνηµόνιο, που έλεγε πέραν των άλλων δύο
πράγµατα. Το ένα ήταν ότι εσείς αποδεχόσασταν το 3,5% πλεόνασµα για τα επόµενα δέκα χρόνια και το δεύτερο ότι αναλαµβάνατε την υποχρέωση, εάν υπήρχε πρωτογενές πλεόνασµα, το
30% να το διαθέσετε κατόπιν συνεννόησης µε τους δανειστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, φθάσαµε τον χρόνο του ειδικού αγορητή. Δεν πάει παραπάνω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ το κατέθεσα. Εσείς, κύριοι συνάδελφοι που διαµαρτύρεσθε απέναντί µου – ζήτησα από την Κυβέρνηση να το καταθέσει - δεν έχετε την περιέργεια να δείτε τι
γράφει αυτό; Αυτό το υπέγραψε η δική σας Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώσατε, κύριε
Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Είστε οι τελευταίοι που µπορείτε να µας κατηγορήσετε ότι
εµείς συµφωνούµε µε τους δανειστές. Πήρατε πίσω ό,τι υποσχεθήκατε και υπογράψατε ό,τι αρνηθήκαµε εµείς. Υπογράψατε το
υπερταµείο, που σηµαίνει δέσµευση της εθνικής περιουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, τελείωσε ο χρόνος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Υπογράψατε τον αφελληνισµό των
τραπεζών και είστε υπόλογοι γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο χρόνος έχει τελειώσει προ πολλού. Μη µε αναγκάζετε να σας διακόπτω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, όπως λέει και
ο κ. Ντάισελµπλουµ, ο κ. Τσίπρας µέχρι στιγµής ήταν ο πιο βολικός Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Σας το χαρίζω αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δηµήτριος Καµµένος έχει τον λόγο. Δεν είναι εδώ.
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Η κ. Παπακώστα έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα ζήσαµε σκηνές απείρου κάλλους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Βουλή δεν µπορεί να αισθάνεται ευτυχής για το κλίµα και για τον τρόπο που η συζήτηση αυτή διεξήχθη. Το αντιπαρέρχοµαι, όµως, γιατί έχουµε ακόµη πιο ουσιώδη πράγµατα για τα οποία λυπούµαι και θλίβοµαι.
Θέλω να πω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι ο λαϊκισµός
ήταν µέσα στο ενδιαφέρον του Αριστοτέλη και ιδιαίτερα στη ρητορική του, όταν προσπαθούσε να µάθει στους µαθητές του και
κατ’ επέκταση στους πολίτες πώς να αποφεύγουν και να αντιµετωπίζουν τις τεχνικές εξαπάτησης. Όπως και στον Πρωταγόρα
και στον Σωκράτη θα δείτε πώς διδάσκεται η πολιτική αρετή.
Είναι πολύ σηµαντικά ζητήµατα τα οποία εκλείπουν κι αυτό είναι
µεγάλη κρίση ηθικής και αξιακής προοπτικής για το ελληνικό Κοινοβούλιο και για τον ελληνικό πολιτικό κόσµο.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, είπατε όλοι προηγουµένως κι
εγώ θα προσχωρήσω σε αυτό που ειπώθηκε και από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, Υπουργών αυτής της Κυβέρνησης και από
πλευράς Βουλευτών της Συµπολίτευσης, ότι τόσο η θέση
Σουλτς, όσο και η θέση Μοσκοβισί, αλλά και η θέση Πιτέλα βοηθούν τη θέση της χώρας. Προσχωρώ απολύτως σε αυτή την
άποψη.
Το συνδέω µε την τεχνική της εξαπάτησης τώρα εδώ το ζήτηµα κι ερωτώ, λοιπόν, ευθέως την κυβερνητική πλευρά, η οποία
είχε την πρωτοβουλία να θέσει σε ονοµαστική ψηφοφορία το ζήτηµα για το οποίο συζητούµε: Αφού, λοιπόν, είµαστε στη γραµµή
Μοσκοβισί και άρα τα µέτρα είναι µέτρα στη γραµµή Μοσκοβισί,
αφού έχουµε τη στήριξη η οποία όντως βοηθάει τη χώρα, προς
τι, για ποιον λόγο και µε ποια φιλοσοφία ήρθε σήµερα εσπευσµένα, όπως-όπως και µε τον τρόπο που ήρθε αυτή εδώ η τροπολογία, η οποία αντί να ενώνει το ελληνικό Κοινοβούλιο και τον
ελληνικό πολιτικό κόσµο, τον διχάζει;
Νοµίζω ότι µπορώ, σύµφωνα µε την τεχνική του Αριστοτέλη
για να αποφεύγω τις τεχνικές εξαπάτησης, να καταλήξω στο
συµπέρασµα ότι συµπεριφέρεστε ως πονηροί πολιτικάντηδες και
όχι ως ευφυείς πολιτικοί, οι οποίοι θέλετε τη στήριξη της χώρας.
Υπό την έννοια αυτή, επειδή εµείς δεν είµαστε αφελείς πολιτικοί και η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα θεσµικό κόµµα, αρνείται να
συµµετέχει στη διαδικασία και στο πολιτικό σκεπτικό αυτής της
πρότασης, όχι στην ουσία. Στην ουσία είµαστε θετικοί και είχατε
τη δήλωση βουλήσεως, η οποία δήλωση βουλήσεως ήταν θετική
και ήταν απευθυντέα προς όλους, urbi et orbi, και στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ πήρα τον λόγο και ήθελα να εστιάσω την
προσοχή µου…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ ησυχία!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε. Ανακαλέστε στην τάξη, γιατί πρέπει να µάθουµε
να συζητούµε εδώ και να σεβόµεθα ο ένας τον άλλο.
Έφερε το Υπουργείο Υγείας διά του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργού δύο τροπολογίες, οι οποίες έγιναν αποδεκτές, κύριοι
συνάδελφοι, κι εγώ θέλω να τοποθετηθώ επ’ αυτών, γιατί αναρωτιέµαι για το πώς νοµοθετούµε κάθε φορά. Η µία είναι υπουργική και µία δεύτερη βουλευτική την οποία απεδέχθησαν οι
παρόντες Υπουργοί, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Όσον αφορά, λοιπόν, την τροπολογία που έφερε ο κ. Πολάκης, η οποία είναι και εκπρόθεσµος, όπως είναι και η βουλευτική,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ να πέφτουν οι συνέπειες, όταν έρχονται εκπρόθεσµες
τροπολογίες, για να υπάρχει αυτός ο σεβασµός µεταξύ υµών και
ηµών. Το τυπικό είναι ότι είναι εκπρόθεσµος και η τροπολογία η
υπουργική και η τροπολογία η βουλευτική. Το ξεπερνώ και
µπαίνω στην ουσία.
Στην ουσία, λοιπόν, υπάρχουν ένα σωρό διατάξεις ατάκτως ειρηµένες. Παραδείγµατος χάριν, φέρνει ο κύριος Υπουργός της
Υγείας τροπολογία και ζητάει παράταση για να µπορέσει να σταθεί διοικητικά και οικονοµικά αυτοτελώς η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας. Και το ερώτηµά µου είναι: Γιατί την φέρνει την πα-
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ράταση; Τι έκανε τόσο καιρό και δεν µπόρεσε να διασφαλίσει την
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της ΕΣΔΥ; Φέρνει ρύθµιση
µε την οποία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέου
διοικητή και νέου αναπληρωτή διοικητή η θητεία του προηγουµένου διοικητή και αναπληρωτή διοικητή. Το ερώτηµα είναι γιατί,
αφού υπάρχει ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει και συµβαίνει
σ’ αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει πρόβληµα.
Ένα τρίτο, που θέλω να επισηµάνω, είναι το εξής: Προσπαθεί
το Υπουργείο Υγείας και αναρωτιέµαι γιατί. Θέλω να µας πουν
τη θεωρία κόστους-ωφέλειας. Εάν ωφελεί το ελληνικό δηµόσιο,
πρέπει να µας το πουν ότι αυτό ωφελεί το ελληνικό δηµόσιο µετρήσιµα, κοστολογηµένα ή αν το βλάπτει και το ζηµιώνει, επίσης
να το πουν, για να καταλάβω εγώ ότι υφίσταται ζηµιά το ελληνικό
δηµόσιο και να το καταψηφίσω.
Δεν µας το φέρνει και τι ζητάει; Ζητάει παράταση των συµβάσεων εφοδιασµού των ΔΥΠΕ και των ΠΕΔΥ µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που ίσχυαν, δηλαδή χωρίς διαγωνισµό.
Το Παρατηρητήριο Τιµών, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, έχει ρίξει τις τιµές και ερωτώ: Θα γίνει πάρτι στις τιµές
µε αυτήν τη διάταξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώνετε, κυρία
Παπακώστα, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, εγώ δεν έχω καµµιά αντίθεση - και φαντάζοµαι κανείς
εντός της Αιθούσης - να πάρουν την καταβολή της υπερωριακής
απασχόλησης, της νυχτερινής απασχόλησης, των εξαιρέσιµων
ηµερών εργασίας του προσωπικού των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και
του ΕΚΑΒ. Όµως, λέει και των εφηµεριών του Γενικού Νοσοκοµείου του Κιλκίς.
Από την ειδική έκθεση, που έχει προσυπογράψει - και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε - δηλαδή φέρει τις υπογραφές Τσακαλώτου - Ξανθού, βλέπω ότι επί των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώνετε. Τελείωσε
προ πολλού ο χρόνος σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μη µε αναγκάσετε να
σας αφαιρέσω τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αν δεν µε είχατε διακόψει, θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι άχαρο. Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ, µη µε διακόπτετε. Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να µη σας διακόπτω,
όταν τέλειωσε ο χρόνος σας εδώ και δυόµισι λεπτά;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν σας
ενοχλούν αυτά που λένε οι Βουλευτές, µας διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό είναι αντιστροφή ρόλων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ πολύ
να τελειώσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κρατήστε τις
διακοπές που µου κάνατε και εγώ θα είµαι στον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Προβλέπει,
κύριοι της Κυβέρνησης, πρόσθετη δαπάνη συνολικού ύψους 6,8
εκατοµµυρίων ευρώ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των νοσοκοµείων και προβλέπει για το Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς
213.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, τελειώσατε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πρέπει ο κ. Τσακαλώτος να έλθει και να πει αν θα
δώσει αύξηση στον προϋπολογισµό των νοσοκοµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και κάτι άλλο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς δεχθήκατε µια βουλευτική
τροπολογία που βάζει τους γιατρούς σε δύο ταχύτητες; Πώς θα
χωρίσετε τους συµβασιούχους επικουρικούς, τους επικουρικούς
του ΕΣΠΑ µε τους επικουρικούς των νοσοκοµείων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Παπακώστα…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και γιατί δεν
ζητάτε από τους γιατρούς τους επικουρικούς που εργάζονται
στην Αθήνα και στον Πειραιά να καλύψουν τα κενά, αφού µιλάτε
για ίση µεταχείριση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Παπακώστα,
µε ακούτε; Τελείωσε ο χρόνος σας.
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λυπάµαι,
κύριε Πρόεδρε, για όλα αυτά που κάνει αυτή εδώ η Κυβέρνηση
και θυµίζω ότι ο κ. Τσίπρας είχε πει για τα 500 εκατοµµύρια µέρισµα ότι είναι σεσηµασµένο. Σήµερα είναι επιβεβληµένο. Λυπάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Τζούφη, θέλετε τον λόγο τώρα ή στο τέλος;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πότε θα γίνει η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όποτε αποφασίσουν
οι οµιλητές. Η κ. Παπακώστα αποφάσισε πριν ότι έπρεπε να παραταθεί ο χρόνος. Να δούµε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πόσοι είναι ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Περίπου πέντε.
Παρακαλώ, κυρία Τζούφη έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε φτάσει σχεδόν στο τέλος µιας δύσκολης συζήτησης και σχεδόν ειπώθηκε πριν από τον προλαλήσαντα κ. Σταµάτη ότι χάθηκε το νόηµα, ουσιαστικά.
Αυτό που ψηφίζουµε σήµερα είναι ένα νοµοσχέδιο που οι περισσότεροι αναγνώρισαν ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και
που έρχεται να λύσει και να στηρίξει κρίσιµες πτυχές του κοινωνικού κράτους, αλλά και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Νοµίζω
ότι διατυπώθηκε από τους περισσότερους, τόσο τους φορείς
που είχαν έρθει όσο και τους συναδέλφους, ότι κινείται στη
σωστή κατεύθυνση.
Το κλίµα έγινε εκρηκτικό, θα έλεγα κυρίως µε ευθύνη της Μείζονος Αντιπολίτευσης, η οποία επέλεξε και σήµερα, αλλά και τις
προηγούµενες µέρες, τη συνειδητή πόλωση. Θεωρώ πάντως ότι
οι φωνές, οι προσβλητικές εκφράσεις, ακόµη και η απαξίωση
«ποιος είσαι εσύ και τι δουλειά κάνεις» και η επιθετικότητα γίνεται, δυστυχώς, για να κρυφτεί η πραγµατική πολιτική ατζέντα,
αλλά και ο πανικός από την επιλογή να µην ψηφιστεί αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία, η οποία µπορεί πραγµατικά να δώσει ανακούφιση και να ενισχύσει τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αρχή µιλήσατε για προεκλογικό τρικ της Κυβέρνησης - αυτό δεν έγινε πιστευτό - και στη
συνέχεια για επικοινωνιακό πυροτέχνηµα, για τέχνασµα. Αυτή η
γραµµή, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν απέδωσε. Μετά κάνατε λόγο για
ψίχουλα, τη στιγµή που εσείς πραγµατικά δεν είχατε κανένα πρόβληµα - για να θυµόσαστε και λίγο- να περικόψετε τη δέκατη
τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, τον δέκατο τρίτο και τον
δέκατο τέταρτο µισθό.
Επίσης, δεν είχατε ενδοιασµούς να κατακρηµνίσετε το ΑΕΠ
της χώρας κατά 25%, να αυξήσετε την ανεργία στο 27% και µε
τις πολιτικές που εφαρµόσατε να καταστρέψετε οκτακόσιες
τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό.
Επίσης, δεν είχατε αναστολές στον παροπλισµό του κοινωνικού κράτους, οδηγώντας την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση
και την πρόνοια σε κρίσιµο σηµείο ισορροπίας, το οποίο προσπαθούµε µε πολύ µεγάλη δυσκολία να επαναφέρουµε.
Όµως, συζητώντας για το θέµα της ηµέρας, πρέπει να πω ότι
ανησυχήσατε, δυστυχώς, όπως κάνατε και σε άλλα νοµοσχέδια,
για παράδειγµα της ανθρωπιστικής κρίσης ή του παράλληλου
προγράµµατος, τα οποία αναφέρατε σήµερα εδώ, πρώτοι εσείς
για λογαριασµό των σκληρών του Βερολίνου και του Eurogroup
πριν προλάβουν να ανησυχήσουν εκείνοι.
Μάλιστα, ο κ. Μπαργιώτας σήµερα µας θύµισε ότι ήταν µια πα-
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ρόµοια ηµέρα πέρυσι, όπου ήρθε µε φωνές και είπε ότι εδώ παραβιάζουµε πάλι τα συµφωνηθέντα και να αποσυρθεί αυτό που
είχε ονοµαστεί τότε παράλληλο πρόγραµµα. Όµως, δεν θύµισε
τη συνέχεια ο κ. Μπαργιώτας, ότι δηλαδή ψηφίστηκε κανονικά
από την ελληνική Βουλή, όπως και το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, που έγινε πράξη και από το οποίο ωφελήθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες συνάνθρωποί µας που είχαν πάρα πολύ
µεγάλη ανάγκη.
Ενώ, λοιπόν, νοµίζω ότι είναι σαφές και έχει γίνει ορατό µε
πολλούς τρόπους ότι το µέρισµα, το οποίο σήµερα προσπαθούµε να δώσουµε µε αυτήν την τροπολογία, προκύπτει από την
υπεραπόδοση των εσόδων, αλλά που συµπεριλαµβάνει και µη
παραµετρικά µέτρα, εσείς επιµένετε πως αµφισβητείται η συµφωνία µε τους δανειστές, πιθανώς γιατί κάποιοι από εσάς δηλώνετε «παρών» για την επόµενη ηµέρα, επιλέγοντας δυστυχώς για
µια ακόµη φορά να µην στηρίξετε µέτρα που ανακουφίζουν ή
έστω – να συµφωνήσω µαζί σας - δίνουν µια οικονοµική ανάσα
σε αυτούς που έχουν πληγεί από την κρίση. Εδώ βεβαίως µπορεί
να γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση, ότι θα µπορούσε να µοιραστεί
και µε άλλο τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι το θέµα µας σήµερα.
Δυστυχώς, την κατεύθυνση αυτή επιλέγει και το Ποτάµι, το
οποίο µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία απέχει από την ψηφοφορία,
παρ’ ότι ψέλλισε δύο τρεις κουβέντες σήµερα για τους «κακούς
ξένους».
Από την άλλη µεριά, παρά την αµφιθυµία που έχει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, νοµίζω ότι πρέπει θετικά να χαιρετίσουµε την
απόφασή της να στηρίξει τη συγκεκριµένη τροπολογία, αλλά και
το νοµοσχέδιο µε ουσιαστικές παρεµβάσεις, καθώς βέβαια θα
έλεγα και την ουσιαστική στήριξη που βρίσκει η χώρα, το οποίο
νοµίζω ότι διαµορφώνει και το εσωτερικό σκηνικό της σοσιαλδηµοκρατίας, τόσο στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, όσο και
στο επίπεδο της Κοµισιόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά γινόµαστε
µάρτυρες του ναρκοθετηµένου περιβάλλοντος που προσπαθεί
ξανά να δηµιουργηθεί από µέρος της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ωστόσο, η χώρα µας έχει εκπληρώσει όλες τις δεσµεύσεις που
απορρέουν από τη συµφωνία του καλοκαιριού του 2015. Όµως,
και πάλι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τη σκληρή στάση ακραίων
κύκλων, οι οποίοι είχαν, έχουν και πιθανώς θα έχουν στο µυαλό
τους την ιδέα της διαίρεσης της Ευρώπης. Θα το επιτρέψουµε
αυτό, κύριοι συνάδελφοι;
Πιο συγκεκριµένα, µόνο η γερµανική πλευρά ζήτησε να δει την
έκθεση των θεσµών για το εάν τα µέτρα της κοινωνικής στήριξης
είναι συµβατά µε τη συµφωνία, την ώρα που όλες οι άλλες χώρες
ήταν υπέρ.
Από πλευράς µας, τονίζουµε σε όλους τους τόνους πως είναι
κυριαρχικό δικαίωµα της ελληνικής Κυβέρνησης να κατανείµει
µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο – είπα εδώ ότι µπορεί να υπάρξουν
και άλλες απόψεις - την υπεραπόδοση των εσόδων του προϋπολογισµού, ειδικά από τη στιγµή που δεν τίθενται σε κίνδυνο οι
στόχοι. Και γι’ αυτό είναι χαρακτηριστική η σε ευρωπαϊκό επίπεδο στήριξη του Ολάντ, του Μοσκοβισί, του Σουλτς και µιας σειράς ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική Κυβέρνηση
απέναντι στα εµπόδια που βάζει για µια ακόµη φορά η Γερµανία
και ο κ. Σόιµπλε.
Είµαστε βέβαιοι πως εν τέλει θα υπάρξει θετική απόφαση και
θα ξεπαγώσει η διαδικασία, ακόµη και εάν χρειαστεί να υπάρξει
µια µικρή καθυστέρηση. Διότι αυτό είναι ελάσσονος σηµασίας
και δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα.
Την ίδια στιγµή παραµένουµε σταθερά αντίθετοι στην εκ των
προτέρων νοµοθέτηση µέτρων λιτότητας και δηλώνουµε και πάλι
κατηγορηµατικά ότι η Ελλάδα δεν έχει αποδεχθεί πρωτογενή
πλεονάσµατα 3,5% για δέκα χρόνια µετά τη λήξη του προγράµµατος. Και µάλιστα, σήµερα είναι ενδεικτικό ότι τα κείµενα που
αρχικά χρησιµοποιήθηκαν έχουν αποσυρθεί και εµφανίστηκαν
άλλα κείµενα.
Επίσης, µε πολύ κατηγορηµατικό τρόπο δηλώνουµε ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να παραµείνει εκτός του ευρωπαϊκού κεκτηµένου σε σχέση µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω έναν
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προβληµατισµό. Όταν η Κοµισιόν όχι µόνο δεν καταγγέλλει την
Ελλάδα, αλλά κρατάει αποστάσεις από τις πιο σκληρές φωνές
της λιτότητας και όταν είναι σαφές ότι δεν παραβιάσαµε κανέναν
κανόνα, γιατί δυνάµεις της αντιπολίτευσης να αµφισβητούν το
αναφαίρετο δικαίωµά µας να νοµοθετούµε υπέρ των αδυνάτων,
υπέρ του κοινωνικού κράτους και τέλος τέλος, της ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας;
Μήπως δίνουν διαπιστευτήρια στους δανειστές, ταυτιζόµενοι
µε τις πιο σκληρές απόψεις τους;
Μήπως προσπαθούν να δώσουν δείγµατα γραφής µιας µελλοντικής διακυβέρνησης, όταν φαντάζονται ότι µπορεί να έρθει
αυτή η στιγµή, διολισθαίνοντας σε απόψεις που διατυπώθηκαν,
ότι «εµείς µπορούµε να υλοποιήσουµε άλλα και άλλα τόσα
µέτρα», όπως είπε πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργιάδης, µιας διακυβέρνησης η οποία προφανώς
προλέγει τη σκληρή επίθεση εναντίον των πλατιών κοινωνικών
στρωµάτων, αυτών των στρωµάτων που σας οδήγησαν µετά από
πολλά χρόνια εξουσίας στα έδρανα της Αντιπολίτευσης;
Δεν θα τους επιτρέψουµε και δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός
λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Βενιζέλος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην
ονοµαστική ψηφοφορία θα ακολουθήσω την απόφαση της πλειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, προς την οποία διετύπωσα την άποψή µου, για να
διαφυλάξω την ενότητα της παράταξης και να εξαντλήσω τις δυνατότητες ενοποίησης του ευρύτερου προοδευτικού µεσαίου
χώρου.
Βρισκόµαστε, όµως, µπροστά σε µια προκλητική, πρωτοφανή
προσπάθεια αλλοίωσης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Το
ζητούµενο της Κυβέρνησης δεν είναι η υπερψήφιση της εφάπαξ
παροχής σε κάποιους συνταξιούχους, γιατί αυτή την παροχή την
είχαν ούτως ή άλλως δεχθεί µε τη δική τους αιτιολογία όλα τα
κόµµατα. Το ζητούµενο είναι η δηµιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι υπάρχει δήθεν ένα ευρύτερο µέτωπο στήριξης των επιλογών και των χειρισµών της Κυβέρνησης. Αυτό δεν ισχύει. Δεν
υπάρχουν συνεργοί και συνένοχοι στην Αντιπολίτευση, ιδίως στη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Και βέβαια, πρωτίστως, αυτό αφορά
τον οµιλούντα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
έβλαψε και βλάπτει βαριά τη χώρα. Παίζει εν ου παικτοίς.
Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Η Κυβέρνηση δοκιµάζει
δύο σενάρια. Το πρώτο είναι το ήπιο σενάριο που θα το ονοµάσω
«τα ψίχουλα αντιπερισπασµού», κάποια µέτρα εφάπαξ προς τους
συνταξιούχους, οι οποίοι στη συνέχεια θα χάσουν πολύ περισσότερα µέσα από την περαιτέρω µείωση των κυρίων συντάξεων
και τη µείωση του αφορολογήτου. Αυτό είναι το δόλωµα, προκειµένου να ψηφιστούν µε σχετική άνεση πολύ σκληρά µέτρα
που συνδέονται µε τη δεύτερη αξιολόγηση. Άλλωστε, αυτό που
ανεστάλη από τα ευρωπαϊκά όργανα είναι τα λεγόµενα «βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος», που θα αποδώσουν µακροπρόθεσµα, το 2060 κάτι µηδαµινό - αν αποδώσουν - 40 δισεκατοµµύρια. Τίποτα µπροστά σε αυτό που έγινε το 2012!
Η δεύτερη αξιολόγηση δεν έχει ανασταλεί και σε αυτό το ήπιο
σενάριο θα έρθει να ψηφιστεί µε σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα
από αυταπατώµενους Βουλευτές, αλλά και από απατώµενους
πολίτες, οι οποίοι θα νοµίζουν ότι κάτι πήραν, ενώ πολλά έχασαν.
Αυτό το σενάριο θα έλεγα ότι είναι και το πιο ανώδυνο, αλλά
προϋποθέτει κάτι, ότι θα επιτευχθεί αµέσως ένας συµβιβασµός
µε τους Ευρωπαίους εταίρους και τους θεσµούς, που δεν θα ταπεινώνει την Κυβέρνηση, δεν θα την αναγκάζει να αποσύρει, δηλαδή να ξεψηφίσει τα σηµερινά µέτρα, τα οποία αποκτούν έτσι
έναν συµβολικό πολιτικό χαρακτήρα.
Υπάρχει, όµως, και ένα δεύτερο σενάριο, το σκληρό σενάριο,
το σενάριο της ρήξης, µε εκβιασµό και πάλι των δηµοκρατικών
και κοινοβουλευτικών θεσµών. Μόνον που όλα τώρα είναι επανάληψη και άρα φάρσα.
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Και δεν αναφέροµαι αναγκαστικά σε ένα νέο αντισυνταγµατικό
δηµοψήφισµα, αλλά σε µία δηµοψηφισµατικού χαρακτήρα λογική, που θα επιχειρήσει να συσπειρώσει ένα αντιφατικό αντιευρωπαϊκό, λαϊκιστικό µέτωπο, στο όνοµα της απόλυτης εθνικής
καταστροφής. Μόνον που αυτά είναι «περσινά ξινά σταφύλια»
και δεν πρόκειται να προκύψουν ως σενάρια.
Υπάρχουν βεβαίως ορισµένοι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και σοσιαλδηµοκράτες που άλλα λένε δηµοσίως, άλλα κάνουν ως κυβέρνηση και άλλα ψηφίζουν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο
Eurogroup, που νοµίζουν ότι ενθαρρύνουν τον ελληνικό λαό, ενώ
ενθαρρύνουν τον απόλυτο τυχοδιωκτισµό της Κυβέρνησης και
του Πρωθυπουργού προσωπικά. Βλάπτουν την ελληνική οικονοµία, γιατί δηµιουργούν ψευδείς εντυπώσεις για τους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς.
Και ξέρετε πού αποδεικνύεται αυτό; Στο µεγάλο πρόβληµα
της συµφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου του 2015. Τότε οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν ζήτησαν κύρωση από τη Βουλή. Αν ζητούσαν
τότε κύρωση από τη Βουλή, η χώρα δεν θα βυθιζόταν στην τραγική περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2015, δεν είχαµε αυτές τις
δηµοσιονοµικές και µακροοικονοµικές συνέπειες που έχουµε και
θα έχουµε για χρόνια, την αλλαγή της δυναµικής του χρέους, τον
εκτροχιασµό της οικονοµίας, την εθνική υπαναχώρηση. Δεν πρέπει να ξανασυµβεί αυτό και πρέπει όλοι να θυµηθούν την ιστορία
αυτής της δύσκολης περιόδου.
Η χώρα µε τον τρόπο αυτόν δεν πορεύεται πουθενά, δεν έχει
προοπτική. Βυθιζόµαστε στο µνηµόνιο 3 plus µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, γιατί η Κυβέρνηση έχασε στη διαπραγµάτευση
και προς τη µεριά του ταµείου και προς τη µεριά των ευρωπαϊκών
θεσµών, του Eurogroup. Συµπιεστήκαµε σε µία διαπραγµάτευση,
η οποία διεξαγόταν ερήµην µας, χωρίς να ξέρουµε τι ζητάµε.
Το αποτέλεσµα; Ήδη έχουµε δεσµευτεί σε µνηµόνιο 4, επ’ αόριστον µετά το 2018, µε σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα, χωρίς ευνοϊκό δάνειο και χωρίς διασφαλισµένη χρηµατοδότηση.
Η χώρα δεν έχει τραπεζικό σύστηµα. Βλέπετε τι συνέβη στην
Εθνική Τράπεζα, τι συµβαίνει στην Τράπεζα Πειραιώς. Έχει εκχωρηθεί πλήρως η εποπτεία όχι σε ξένους θεσµούς, αλλά αδιαφανώς σε ιδιώτες εν τέλει, που δεν τους γνωρίζουµε. Δεν έχει
στρατηγική, δεν έχει εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.
Θέλω να ελπίζω ότι κάποιοι δεν θα εµπλέξουν και θέµατα µείζονα, ιστορικά, εθνικής σηµασίας, όπως το Κυπριακό, καθιστώντας τα συµπλήρωµα ενός τεχνητού σκηνικού ρήξης, εάν επιλεγεί
το δεύτερο από τα δύο σενάρια για τα οποία µίλησα.
Μόνη λύση είναι οι εκλογές, η αλλαγή συσχετισµών, µια νέα
κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας των δηµοκρατικών ευρωπαϊκών δυνάµεων, µε τον ηττηµένο ΣΥΡΙΖΑ να καλείται να µετάσχει.
Ελπίζουµε να το δεχτεί και να µην ανέβει στα κεραµίδια της αντιµνηµονιακής δηµαγωγίας.
Το κύριο, όµως, είναι να αντιληφθούµε ότι υπάρχουν ορισµένα
πράγµατα που αφορούν τη µοίρα του τόπου, µε την οποία δεν
µπορεί να παίζει κανείς, πράγµατα εν ου παικτοίς. Και εκείνο το
οποίο πια είναι κοινή συνείδηση, κοινή πεποίθηση είναι ότι επαναδιαπραγµάτευση που χρειάζεται ο τόπος, προκειµένου να αποκτήσουµε δηµοσιονοµικό χώρο αναπνοής έναντι µεταρρυθµίσεων, µπορεί να κάνει µόνο µία κυβέρνηση που είναι αξιόπιστη
διεθνώς, είναι αξιόπιστη εσωτερικά και έχει πίστη σε αυτό που
κάνει.
Ε, αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν. Η παραµονή σας
στην εξουσία επιδεινώνει τη βλάβη. Έχετε εθνική ευθύνη να πάρετε πρωτοβουλίες απεµπλοκής. Το να είστε γαντζωµένοι στη
νοµή της εξουσίας είναι µια προσωρινή απόλαυση µε µεγάλο
εθνικό κόστος.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Διαρκείς
Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
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ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης, για τέσσερα λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει σε λίγο
προς ψήφιση ρύθµιση για αναστολή - πάγωµα της αύξησης του
ΦΠΑ µόνο στα νησιά του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού
Αιγαίου που µαστίζονται από τη γνωστή κρίση που εσείς δηµιουργήσατε.
Οφείλετε να γνωρίζετε ότι δεν αντιµετωπίζουν µόνο τα νησιά
µας το πρόβληµα των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών, αλλά
και ο Έβρος δέχεται καθηµερινά µεγάλο αριθµό ταυτισµένων
προσφύγων και οικονοµικών µεταναστών, καθώς σχεδόν πεντακόσια πενήντα µε εξακόσια άτοµα περνούν καθηµερινά παράνοµα από τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά µας.
Η Κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε µε το ζήτηµα, αντίθετα προτίµησε, ως απάντηση στο έντονο προσφυγικό - µεταναστευτικό
πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, την κατάργηση - υποβάθµιση
τµηµάτων συνοριακής φύλαξης, όπως του Τυχηρού, την ώρα
που ο Έβρος έχει µετεξελιχθεί σε δεξαµενή υποδοχής και κράτησης µεγάλου όγκου µεταναστών και προσφύγων.
Θα ήταν από την Κυβέρνησή σας και µια κίνηση υψηλού συµβολισµού για τον Έβρο, να προχωρήσετε σε νοµοθετική ρύθµιση
και να µειώσετε τον ΦΠΑ, από τη στιγµή που η περιοχή µας βρίσκεται στο επίκεντρο απειλητικών δηλώσεων και κραυγών.
Σας καλούµε, λοιπόν, να εξετάσετε σοβαρά έστω και την τελευταία στιγµή το θέµα και µε τη δέουσα ευαισθησία, όπως επιβάλλεται, και να υιοθετήσετε την πρότασή µας και να µην µας
εξαιρέσετε.
Εκτιµώ ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα υπερψηφίσουν την
πρότασή µας, η οποία είναι απόλυτα δίκαιη και λογική και δεν
πρέπει να αφήσετε όλους τους ακρίτες του Έβρου µε παράπονα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εγώ ευχαριστώ για
τη διαχείριση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουηλίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξάρτηση από πάθη είναι καταστροφική και για το άτοµο και για τον κοινωνικό περίγυρο. Εν
προκειµένω, οι εκφραστές των συστηµικών κοµµάτων της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, συχνά οικογενειακώ δικαιώµατι και
όχι δικαίω, ήταν για δεκαετίες εξαρτηµένοι από το πάθος της
εξουσίας.
Με τις εκλογές, ωστόσο, του Γενάρη του 2015, συνειδητοποιώντας την απώλεια της εξουσίας της δικής τους «Αλεξάνδρειας»,
οδηγήθηκαν αναπόφευκτα σε στερητικό σύνδροµο. Το πιο συχνό
σύµπτωµα στερητικού συνδρόµου είναι οι παραισθήσεις και ο
παραληρηµατικός λόγος, ο «αδώνειος» λόγος, µε διαφοροποιηµένη τη λέξη ή ανορθογράφως το «αδώνιος».
Τι συνέβη; Όλες οι ενοχές που βάρυναν τα δύο αυτά κόµµατα
που µε την πολιτική τους κατέστρεψαν µια κοινωνία και µια χώρα,
τις προέβαλαν στον αντίπαλο. Όλες εκείνες οι εγκληµατικές
ενέργειες σε οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό πεδίο βρήκαν εύκολο αποθέτη και αυτός δεν ήταν άλλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µιλήσουµε επιτέλους
µε καθαρά λόγια. Πώς είναι δυνατόν να µας εγκαλείτε και σε ποια
πράγµατα; Σε θέµατα ηθικής διαχείρισης; Σε θέµατα κοινωνικής
αναλγησίας; Σε θέµατα οικονοµικής αντιµετώπισης ενός µνηµονίου που εσείς το φέρατε και κληθήκαµε να το διαχειριστούµε;
Πείτε µας, επιτέλους, πέρα από τον εµµονικό και παραληρηµατικό λόγο του «είστε άχρηστοι, είστε επικίνδυνοι», πού εδράζεται το στοιχείο της επικινδυνότητας όσον αφορά τους οικονοµικούς, κοινωνικούς και κυρίως – κι αυτό έχει σηµασία - τους ηθικούς δείκτες; Διότι εκεί είναι το πρόταγµα της πολιτικής. Για µας
είναι πρόταγµα. Διακύβευµα είναι όταν διακυβεύεται κάτι. Όταν
είναι αδιαπραγµάτευτο, τότε είναι πρόταγµα.
Επιτέλους, αντιληφθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να µιλάµε µε δηµοσκοπήσεις που είναι φωτογραφία στιγµής, αλλά πολύ θολή
φωτογραφία, γιατί όταν έχουµε ένα 20% - 25% αδήλωτης ψήφου,
εκεί πρέπει να προβληµατιστούµε όλοι.
Εµείς, έχοντας επίγνωση του κοινωνικού και πρωτίστως του
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ιστορικού µας λόγου, σας λέµε – και απευθύνοµαι στην κοινωνία
- ότι αυτό το συνεκτικό νήµα µε την κοινωνία δεν θα σας το χαρίσουµε. Δεν πρόκειται, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από καθαρό
λόγο, πολύ δε περισσότερο από καθαρή πολιτική πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ουρσουζίδης Γεώργιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
είµαι πολύ σύντοµος. Θα τελειώσω στα δυο λεπτά.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, σε µια κοινωνία που επί σειρά ετών µαστίζεται από βάναυσα οικονοµικά
µέτρα, απολύτως ατελέσφορα, τιµωρητικού χαρακτήρα όπως
αναγνωρίζονται πλέον από πολλούς, ήρθε η ώρα επιτέλους να
απολαύσουν οι Έλληνες πολίτες – µιλάω για τους χαµηλοσυνταξιούχους - 617 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία είναι πάνω από τους
στόχους που είχε θέσει η Κυβέρνηση το τρέχον έτος.
Αφορούν σε ανθρώπους που προφανώς έχουν ανάγκη, προκειµένου να βιοποριστούν – προφανώς όχι για να αποταµιεύσουν, γιατί αυτή η λέξη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των Ελλήνων
πολιτών - και να βοηθήσουν τους άνεργους που είναι µέλη των
οικογενειών τους.
Δυστυχώς, αυτή η πραγµατικότητα υφίσταται στη χώρα τα τελευταία χρόνια και είναι απολύτως αναγκαίο να αισθανθούν αυτοί
οι άνθρωποι ότι η πολιτεία σκέφτεται και έχει κύριο µέληµά της
το πώς θα βοηθηθούν έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής.
Το δεύτερο µέτρο αφορά στην αναστολή του µέτρου του ΦΠΑ
στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Επειδή συµβαίνει να
επικοινωνώ µε τη Μυτιλήνη γιατί εκεί σπουδάζουν και τα δυο παιδιά µου, γνωρίζω πάρα πολύ καλά το κόστος που φορτώθηκε
αυτό το νησί από τη µεταναστευτική ροή που δέχεται από τα
τουρκικά παράλια. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένας πολίτης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση – και αναφέροµαι στους λαούς της Ευρώπηςπου να µην αναγνωρίζει ότι αυτά τα δυο µέτρα είναι απολύτως
αναγκαία για τους Έλληνες πολίτες.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στο γεγονός ότι 760 εκατοµµύρια
ευρώ από τον προϋπολογισµό που πρόσφατα ψηφίστηκε, αφορούν σε µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, µέτρα τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική κοινωνία προκειµένου να βοηθήσει τους
ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν και 100 εκα-
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τοµµύρια ευρώ προβλέφθηκαν για την προστασία της πρώτης
κατοικίας. Θυµίζω ότι τα 100 εκατοµµύρια ευρώ αντιστοιχούν
στο 1/3 του ποσού το οποίο φορτώσατε στον ελληνικό λαό σαν
χρέη των κοµµάτων σας.
Ακούστηκε από συναδέλφους να λένε: Πώς είναι δυνατόν να
µιλάµε για πλεονάσµατα και από πού βγήκαν αυτά τα πλεονάσµατα, όταν ο δεινά χειµαζόµενος ελληνικός λαός υποφέρει και
πληρώνει υπέρογκους φόρους;
Θα σας πω τη δική µου εκδοχή από πού βγήκαν τα πλεονάσµατα. Διοικούµε εδώ και δύο χρόνια, χωρίς να δώσουµε κανένα
δικαίωµα αναφοράς για οικονοµικά σκάνδαλα. Άρα, τα πλεονάσµατα µπορεί να οφείλονται και στο γεγονός ότι έλειψαν από τη
ζωή µας τα οικονοµικά σκάνδαλα. Έλειψαν, επίσης, οι περιττές
δαπάνες του ελληνικού δηµοσίου. Και αναφέροµαι ιδιαίτερα στο
Υπουργείο Υγείας, όπου όλοι γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες
πρωτοβουλιών που εκθέτουν τις προηγούµενες διοικήσεις, όπως
ασκούσαν την εξουσία.
Τέλος, θέλω να πω ότι µπορεί να µην είναι µόνιµο το µέτρο
αυτό. Μπορεί, όµως, εάν συνεχίσουµε µε αυτόν τον σεβασµό απέναντι στον µόχθο των Ελλήνων πολιτών, να αποκτήσει και µόνιµα χαρακτηριστικά.
Αυτό που ξέρουν καλά οι κυβερνώντες, όπως και οι Βουλευτές
που στηρίζουν τη συγκεκριµένη Κυβέρνηση, είναι ότι ο ελληνικός
λαός µάς αναγνωρίζει πριν από όλα το γεγονός ότι σεβαστήκαµε
τον µόχθο του και έλειψαν από τη ζωή του τα τελευταία δύο χρόνια αυτά που ονόµαζε διαπλοκή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί του άρθρου 65,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Θραψανιώτης Εµµανουήλ. Παρών.
Η κ. Τζούφη Μερόπη. Παρούσα.
Η κ. Γκαρά Αναστασία. Παρούσα.
Ο κ. Ουρσουζίδης Γιώργος. Παρών.
Η κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Μαντάς Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Μηταφίδης Τριαντάφυλλος. Παρών.
Η κ. Θελερίτη Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Στογιαννίδης Γρηγόριος. Παρών.
Ο κ. Αντωνίου Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Βέττας Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Συρίγος Αντώνιος. Παρών.
Ο κ. Καΐσας Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Δέδες Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Εµµανουηλίδης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Μανιός Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Τριανταφύλλου Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Αραχωβίτης Σταύρος. Παρών.
Ο κ. Σέλτσας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για δέκα (10’) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016
(Α’ 85) και άλλες διατάξεις».
Προτείνω κατά τη διάρκεια της καταµέτρησης για τη διεξαγωγή του αποτελέσµατος να προχωρήσουµε στην ψήφιση των
υπολοίπων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο 65 λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 65 λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου: η κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
οι συνάδελφοι τους επί το άρθρο του νοµοσχεδίου.
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 (Γεώργιος Βαρεµένος): 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, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:

3444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3445

3446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3447

3448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3449

3450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3451

3452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3453

3454

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Επίσης, θα ήθελα να
σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κ.κ. Ελένη Ζαρούλια, Χρήστος Χατζησάββας, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Έλενα Ράπτη,
Άννα Καραµανλή, Κωνσταντίνος Βλάσης, Συµεών (Σίµος) Κεδίκογλου, Σταύρος Καλαφάτης, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Γεώργιος Κουµουτσάκος, Βασίλειος Κικίλιας, Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, Χρήστος Μπουκώρος, Χρήστος Σταϊκούρας, Φωτεινή
Γεννηµατά, Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Αλ. Καρα-
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µανλής δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους την ψήφο τους.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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 γίνει η καταµέτρηση και να εξαχθεί το αποτέλεσµα,
εισερχόµαστε στην ψήφιση επί των υπόλοιπων άρθρων, η οποία
θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων απουσιάζουν.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων απουσιάζουν.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων απουσιάζουν.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων απουσιάζουν.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων απουσιάζουν.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων απουσιάζουν.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
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ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
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απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
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απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 63 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το
αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
άρθρου 65.
Εψήφισαν συνολικά 257 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 196 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισε ουδείς.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 61 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Προχωρούµε στην ψήφιση των υπόλοιπων άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 803 και ειδικό 55 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
Κύριε Πρόεδρε, λέµε «όχι» στις τροπολογίες, γιατί οι µεν βουλευτικές τροπολογίες δεν είναι κοστολογηµένες από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και οι υπόλοιπες, οι υπουργικές, είναι
άσχετες µε το νοµοσχέδιο. Με αυτό το επιχείρηµα δεν τις ψηφίζουµε όλες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 803 και ειδικό 55
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 804 και ειδικό 56 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 804 και ειδικό 56
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 805 και ειδικό 57 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 805 και ειδικό 57
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 806 και ειδικό 58 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 806 και ειδικό 58
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 807 και ειδικό 59 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 807 και ειδικό 59
έγινε δεκτή ως έχει οµόφωνα και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 810 και ειδικό 61 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 810 και ειδικό 61
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 814 και ειδικό 65 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 814 και ειδικό 65
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 818 και ειδικό 68 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω για αυτή την τροπολογία ότι,
εάν η παράγραφος 12 ερχόταν σαν ξεχωριστή τροπολογία, θα
ψηφίζαµε «ναι». Τώρα, επειδή είναι όλες αυτές οι δεκατρείς παράγραφοι µαζί, θα ψηφίσουµε «παρών».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 818 και ειδικό 68
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 821 και ειδικό 71 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 821 και ειδικό 71
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 800 και ειδικό 52 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 800 και ειδικό 52
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 799 και ειδικό 51 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 799 και ειδικό 51
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 801 και ειδικό 53 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 53
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 809 και ειδικό 60 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 809 και ειδικό 60
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 811 και ειδικό 62 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 811 και ειδικό 62
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 812 και ειδικό 63 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 812 και ειδικό 63
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 817 και ειδικό 67 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
Κύριε Πρόεδρε, λέµε «όχι» επειδή αυτοί πληρώνονται διαφορετικά από τους επικουρικούς γιατρούς. Είναι µε πρόγραµµα, γι’
αυτό λέµε «όχι».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 817 και ειδικό 67
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 819 και ειδικό 69 ως έχει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 819 και ειδικό 69
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις
του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της
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αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις
του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Ως «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (Εθνικός Μηχανισµός), ορίζεται ο ενιαίος οργανικός σχηµατισµός, ο οποίος έχει ως αντικείµενο το σχεδιασµό,
την ενηµέρωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτοµεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και δρα συνεκτικώς µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των λοιπών Υπουργείων, που
ασκούν κοινωνική πολιτική, χωρίς να µεταβάλλει τις αρµοδιότητές τους ως προς την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής αυτής.
2. Ως «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα» (Ε.ΓΠ.Σ.) νοείται το
πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο ειδικώς εξουσιοδοτηµένοι
υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καταχωρίζουν δεδοµένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία, που
αφορούν σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, µε σκοπό την παρακολούθηση των
κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) και την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των συναφών παρεµβάσεων σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Άρθρο 2
Σκοπός σύστασης
Ο Εθνικός Μηχανισµός:
α. διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών,
β. συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
γ. παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους,
δ. προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης µε βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες,

ε. συµβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας,
στ. τεκµηριώνει και εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις, µε γνώµονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόµων, που βρίσκονται
σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού και
ζ. σχεδιάζει, εποπτεύει και αξιολογεί το θεσµικό πλαίσιο της
πλήρους εθνικής εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (εδάφιο 2.5.3, παρ. Γ’, άρθρο 3 του ν. 4336/2015, Α’
94).
Άρθρο 3
Επιχειρησιακοί στόχοι
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Μηχανισµού είναι οι
εξής:
α. η θεµιτή και πρόσφορη διαχείριση, διάδοση και κάθε άλλης
µορφής διάθεση της πληροφορίας, µέσω του Ε.ΓΠ.Σ., από το κυβερνητικό προς το αυτοδιοικητικό επίπεδο και αντίστροφα για τη
χάραξη οριζόντιων πολιτικών και τη λήψη αναγκαίων µέτρων,
β. η χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στη βάση
των αρχών και των προτεραιοτήτων της Ε.Σ.Κ.Ε.,
γ. η εκπόνηση στοχευµένων ρυθµίσεων για την κοινωνική ένταξη και συνοχή,
δ. η εξοµάλυνση συντονιστικών δυσχερειών µεταξύ φορέων
κοινωνικής πολιτικής, ιδίως δε αυτών, που προωθούν την απασχόληση, την κοινωνική φροντίδα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ο εντοπισµός περιπτώσεων σύγχυσης ή επικάλυψης
αρµοδιοτήτων και ασυµβατότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών,
ε. η αξιολόγηση των µέτρων υλοποίησης της Ε.Σ.Κ.Ε.,
στ. η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και διάθεση των συναφών µε την κοινωνική πολιτική εθνικών, κοινοτικών και άλλων
πόρων,
ζ. η δίκαιη χωρική κατανοµή κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
η. η διαµόρφωση διακριτών ρόλων και δράσεων των θεσµικών
φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν την πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης,
θ. η διαβούλευση µε φορείς κοινωνικών δράσεων σε θέµατα
κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και συνοχής.
Άρθρο 4
Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισµού
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός οργανώνεται σε δύο επίπεδα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό.
2. Ο Εθνικός Μηχανισµός κυβερνητικού επιπέδου αποτελείται
από:
α. τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
και τη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν τον
κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Μηχανισµού,
β. το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 6 του ν.
3106/2003, Α’ 30), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναµικού (άρθρο 88 του ν. 3996/2011, Α’ 170) και τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ν. 2956/2001, Α’ 258),
γ. τα Υπουργεία, στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριµένες αρµοδιότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, µε τα αντίστοιχα Σηµεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9,
δ. την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
3. Ο Εθνικός Μηχανισµός αυτοδιοικητικού επιπέδου αποτελείται από:
α. τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών,
β. τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης,
γ. τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων,
δ. τα Κέντρα Κοινότητας,
ε. την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 178 του
ν. 3852/2010, Α’ 87),
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στ. τη Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.
3852/2010).
4. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές του ν. 4314/2014 (Α’
265), ιδίως δε οι ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, οι επιτελικές δοµές υπουργείων, οι επιτροπές παρακολούθησης και οι διαχειριστικές αρχές, παρέχουν τη συνδροµή τους
για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού αποκλειστικά σε ζητήµατα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας.
Άρθρο 5
Κυβερνητικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής
1. Το Κυβερνητικο Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής
(ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), βάσει της φύσεως των προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων του (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, Α’ 137),
και στο πλαίσιο του ρόλου του, ως συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, λαµβάνει τις τελικές αποφάσεις για όλα τα θέµατα, που
αφορούν στη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται τα θέµατα, που παραπέµπονται από τον Πρωθυπουργό στο
Υπουργικό ή στο Κυβερνητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και
του άρθρου 2 της 2/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α’ 24).
2. Για τις ανάγκες του Εθνικού Μηχανισµού στις συνεδριάσεις
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. µετέχουν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρό
του, οι συναρµόδιοι για θέµατα κοινωνικής ένταξης Υπουργοί,
Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί κ.ά., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της 38/2.11.2015
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Άρθρο 6
Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισµού
Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του π.δ. 113/2014 (Α’ 180) προστίθενται περιπτώσεις δ’ και ε’, ως εξής:
«δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
ε) Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας.»
Άρθρο 7
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής
1. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 113/2014, προστίθεται άρθρο
39Α, ως ακολούθως:
«Άρθρο 39Α
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισµός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική
συνοχή και των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της
κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού.
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης.
β. Τµήµα Παρακολούθησης.
γ. Τµήµα Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων.
3.α. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Αξιολόγησης:
αα. η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων, έτρων και πολιτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων
ο άδων του πληθυσ ού προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ. η υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών
κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρµόνισης των περιφερειακών στρατηγικών, βάσει των αρχών της Ε.Σ.Κ.Ε. (έλεγχος
συ βατότητας),
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γγ. η προώθηση της οριζόντιας και κάθετης δικτύωσης φορέων, που εφαρµόζουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης και η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ο άδων διαβούλευσης, η ερίδων
ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης εγάλης ε βέλειας,
δδ. ο προσδιορισµός και σχεδιασµός του εύρους των στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητα για την παρακολούθηση των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισ ού και
την εφαρ ογή της Ε.Σ.Κ.Ε.,
εε. η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και η εισήγηση λήψης
των αναγκαίων έτρων για τη βελτίωση της αποτελεσ ατικότητας
και αποδοτικότητας των υλοποιού ενων παρε βάσεων σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
στστ. η συµµετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συναντήσεις,
ε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που
συ βάλλουν στη δια όρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής
Στρατηγικής,
ζζ. ο σχεδιασµός συστηµάτων και εθόδων έτρησης της αποτελεσ ατικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των
εφαρ οζό ενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, όπως διαδικασίες,
κανονισ ός έτρησης και αξιολόγησης, δείκτες,
ηη. η διαµόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτελεσ ατικότητας, οι οποίοι επιτρέπουν να εκτι ηθεί ο βαθ ός επίτευξης των
στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι συσχετίζουν το κόστος πραγ ατοποίησης ε τις εκροές των
δράσεων,
θθ. η συνεργασία ε τις κατά περίπτωση αρ όδιες αρχές του ν.
4314/2014 και τους φορείς υλοποίησης πολιτικών και έτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενσωµάτωση των δεικτών τους στις διαδικασίες έτρησης,
ιι. η συλλογή στοιχείων και δεδο ένων, που αναφέρονται στην
αποδοτικότητα και αποτελεσ ατικότητα των επι έρους πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και στην επίτευξη των σχετικών στόχων τους,
η επικαιροποίησή τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενη ερωτικών αναφορών,
ιαια. ο εντοπισµός των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσ ατικής
και αποδοτικής εφαρ ογής ρυθµίσεων ή διαφορετικών πολιτικών
ένταξης,
ιβιβ. η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έτρων για
τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσ ατικότητας των εφαρ οζό ενων πολιτικών,
ιγιγ. η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης ε
κοινωνικούς εταίρους και φορείς.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης:
αα. η συνεργασία ε ο άδες εργασίας συναρµόδιων Υπουργείων και η παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων,
ββ. η παροχή τεχνογνωσίας στις αρ όδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης
της εφαρ ογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης,
γγ. η συµβολή στο συντονισµό της εφαρ ογής των κοινωνικών
πολιτικών,
δδ. η συνεργασία ε εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς
φορείς για το συντονισ ό και την παρακολούθηση της εφαρ ογής
της Ε.Σ.Κ.Ε. και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων
επισκέψεων, διαβουλεύσεων, ε σκοπό των προώθηση θε άτων,
που άπτονται της εφαρµογής της Ε.Σ.Κ.Ε.,
εε. η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπι ο, επιτόπιων ερευνών,
για την παρακολούθηση της υλοποίησης επι έρους παρε βάσεων
και την εκτί ηση των επιπτώσεών τους προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης των δεικτών κοινωνικής ένταξης,
στστ. η συνεργασία ε τους συναρ όδιους φορείς, οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστή ατος ε στοιχεία, προκει ένου να προσδιοριστούν από κάθε
οργανισ ό τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για την τροφοδότηση
του πληροφοριακού συστή ατος ε στοιχεία,
ζζ. η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του πληροφοριακού συστή ατος ε στοιχεία και η µέριµνα για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσής τους από τους συναρ όδιους
φορείς,
ηη. η επεξεργασία στοιχείων και δεδο ένων, που αναφέρονται
στα παραγό ενα αποτελέσ ατα, στην αποδοτικότητα και αποτε-
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λεσ ατικότητα των επι έρους παρε βάσεων και στην επίτευξη των
ειδικών και γενικών στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση ενη ερωτικών αναφορών,
θθ. η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσ ατικότητας
και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο εντοπισµός των
αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων
και των ε ποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Εθνικής
Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών έτρων,
ιι. η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και αναφορών
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων:
αα. η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται
των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισ ού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδη α - φτώχεια, απασχόληση - ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα,
τοπικό περιβάλλον),
ββ. η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται
της εφαρ ογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο
της Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεσ άτων και επιπτώσεών τους,
γγ. η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασ ού των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και η σύνταξη τεκµηριωµένων εισηγήσεων,
έσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδο ένων,
δδ. η συγκέντρωση και τεκ ηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για τη δια όρφωση των προγρα άτων
κοινωνικής ένταξης (όπως θε ατικές ελέτες, νο οθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές µε ζητήµατα ευάλωτων οµάδων),
εε. η εισήγηση κανονιστικών ρυθ ίσεων, οι οποίες συ βάλλουν
στην εφαρ ογή της Ε.Σ.Κ.Ε.,
στστ. η µέριµνα, σε συνεργασία µε τα λοιπά τµήµατα, για τη
διενέργεια ερευνών ή ελετών για τη διάγνωση αναγκών και την
ιεράρχηση πολιτικών και έτρων, σύ φωνα ε τις αρχές της
Ε.Σ.Κ.Ε.,
ζζ. ο καθορισµός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστή ατος του Εθνικού
Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,
καθώς και τον καθορισµό των απαιτήσεων ητρώων και βάσεων
δεδο ένων,
ηη. η συνεργασία ε αρµόδιους φορείς, προκει ένου να προσδιοριστεί η ορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδοµένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστηµα,
θθ. η µέριµνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστη άτων επικοινωνιών και των απαιτούµενων υποδο ών για την ο αλή λειτουργία των πληροφοριακών συστη άτων και τη διασύνδεση ε
άλλους φορείς,
ιι. η παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικών ασφάλειας των
πληροφοριακών συστη άτων, που τηρούνται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,
ιαια. η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Μηχανισ ού σε εξοπλισ ό πληροφορικής (π.χ. λογισ ικό) και
επικοινωνιών,
ιβιβ. η συνεργασία ε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή συναρµόδιων Υπουργείων, κρατικούς οργανισ ούς, αρ όδιες διευθύνσεις
των Περιφερειών ή Δή ων και των υπηρεσιών τους, δο ές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές
επιχειρησιακών προγρα άτων, επιτελικές δο ές ΕΣΠΑ, επιτροπές
παρακολούθησης επιχειρησιακών προγρα άτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.»
2. Συνιστώνται δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις τακτικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
προσωπικού των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής, µία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης. Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις
προβλεπόµενες από το άρθρο 49 του π.δ. 113/2014 θέσεις. Στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέµονται κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις
οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικών ή Οικονοµικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Θετικών Επιστηµών, στην οποία
τοποθετείται υπάλληλος µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα
Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και µία (1) θέση
κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά
θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
β. Τµήµα Παρακολούθησης:
Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις
οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Νοµικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου
Τµήµατος.
γ. Τµήµα Τεκ ηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις
οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ
Στατιστικής. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
4. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της παραγράφου 3 διορίζονται
και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µπορεί να γίνει µε µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων και µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως
αναγκαίο.
6. Για την επικουρία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και
για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι δυνατή η σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης
έργου (παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014) µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες, εµπειρογνώµονες, έως οκτώ (8) άτοµα
οι οποίοι θα είναι φυσικά πρόσωπα εξειδικευµένης εµπειρίας σε
ζητήµατα κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
7. Οι πράξεις µετάταξης και απόσπασης της παραγράφου 5
διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώµενοι
υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η τοποθέτηση του
Προϊσταµένου Διεύθυνσης, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και των υπαλλήλων των
ανωτέρω οργανικών µονάδων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

1. Προστίθεται άρθρο 39Β στο π.δ. 113/2014, ως εξής:
«Άρθρο 39Β
Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέµησης
της Φτώχειας είναι οι εξής:
α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική
για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του
µε κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας,
β. ο σχεδιασµός, η ενηµέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος εφαρµογής των προγραµµάτων κοινωνικής
προστασίας των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και των ατόµων ή των οµάδων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας
και ακραίας φτώχειας,
γ. η δηµοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας,
δ. η λήψη µέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση
εφαρµογής τους, µε στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.
2. Η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας συγκροτείται
από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Θεσµικής Υποστήριξης.
β. Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
γ. Τµήµα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.
3.α. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Θεσµικής
Υποστήριξης:
αα. ο σχεδιασµός των όρων και των προϋποθέσεων της πλήρους εθνικής εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.),
ββ. ο συντονισµός των προβλεπόµενων σταδίων του ανωτέρω
προγράµµατος,
γγ. η εισήγηση νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του
Κ.Ε.Α.,
δδ. η έκδοση κατευθυντήριων γραµµών και οδηγιών προς τους
εµπλεκόµενους φορείς,
εε. η εισήγηση και αξιολόγηση µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο εφαρµογής του Κ.Ε.Α., για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας,
στστ. η πρόσβαση στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα του
Εθνικού Μηχανισµού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων,
που άπτονται του Κ.Ε.Α.,
ζζ. η σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδροµής,
ηη. η αξιολόγηση του Κ.Ε.Α. και η ενσωµάτωση των ευρηµάτων στον επανασχεδιασµό του.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
αα. η ανάπτυξη στρατηγικής δηµοσιότητας και ενηµέρωσης
του πληθυσµού,
ββ. η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιµόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κ.Ε.Α.,
γγ. η παροχή στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (όπως
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) πληροφοριών συναφών µε την εφαρµογή του Κ.Ε.Α. σε
εθνικό επίπεδο,
δδ. η µέριµνα για την εκπόνηση µελετών συναφών µε την
εφαρµογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τµηµάτων της Διεύθυνσης Καταπολέµησης
της Φτώχειας.
γ. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
αα. η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του Κ.Ε.Α. και η
υποβολή τους στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ. η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση
αρµόδιους φορείς υλοποίησης του Κ.Ε.Α., σε συνεργασία µε τα
άλλα Τµήµατα της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας,
γγ. η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχε-
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διασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων για την ένταξη ή την
επανένταξη των ωφελούµενων του Κ.Ε.Α. στην αγορά εργασίας,
δδ. η παρακολούθηση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., της υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής
προστασίας και κοινωνικής ένταξης,
εε. η συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων,
όπως µε Δήµους, για τη διασύνδεση των ωφελούµενων µε συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.»
2. Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις τακτικού, µόνιµου
ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού των τριών Τµηµάτων της Διεύθυνσης Καταπολέµησης
της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, µία από τις
οποίες αποτελεί θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης. Οι ανωτέρω
θέσεις προστίθενται στις προβλεπόµενες από το άρθρο 49 του
π.δ. 113/2014 θέσεις. Στη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
3. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέµονται κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Θεσµικής Υποστήριξης:
Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις
οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή Κοινωνικής Εργασίας
και µία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στην περίπτωση του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και άδεια
άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α’ 6). Μία από τις ανωτέρω θέσεις
συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
β. Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, στις
οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
γ. Τµήµα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού,
στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι µε πανεπιστηµιακό πτυχίο
ή δίπλωµα Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή Κοινωνικής Εργασίας και µία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στην περίπτωση του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και
άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α’ 6). Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταµένου Τµήµατος.
4. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της παραγράφου 3 διορίζονται
και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων µπορεί να γίνει µε µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων και µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως
αναγκαίο.
6. Για την επικουρία της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και για τις ανάγκες
εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι δυνατή
η σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014) µε ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες, εµπειρογνώµονες έως επτά (7) άτοµα, οι οποίοι θα είναι
φυσικά πρόσωπα εξειδικευµένης εµπειρίας σε ζητήµατα κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται
από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.
7. Οι πράξεις µετάταξης και απόσπασης της παραγράφου 5
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διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώµενοι
υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η τοποθέτηση του
Προϊσταµένου Διεύθυνσης, των Προϊσταµένων των Τµήµατων
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και των υπαλλήλων των
ανωτέρω οργανικών µονάδων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 9
Συναρµόδια Υπουργεία και Σηµεία Επαφής
1. Η πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης
ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε τα
εξής Υπουργεία:
α. Εσωτερικών,
β. Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
γ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ε. Οικονοµικών,
στ. Υγείας,
ζ. Πολιτισµού και Αθλητισµού,
η. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ. Υποδοµών και Μεταφορών,
ι. Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ια. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ως Σηµείο Επαφής του κάθε συναρµόδιου Υπουργείου µε
τον Εθνικό Μηχανισµό ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι, µόνιµοι ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µε εµπειρία
σε θέµατα σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Ως εµπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται µε πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Η θητεία των µελών του Σηµείου Επαφής
κάθε συναρµόδιου Υπουργείου είναι διετής. Οι υπάλληλοι της
παρούσας ορίζονται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού.
3. Αρµοδιότητες των υπαλλήλων - Σηµείων Επαφής των συναρµόδιων Υπουργείων µε τον Εθνικό Μηχανισµό:
α. η υποστήριξη των οικείων Υπουργείων στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών,
β. η συνεργασία µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες για το
σχεδιασµό και ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών ανά τοµέα,
γ. ο συντονισµός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της
πορείας εφαρµογής και του τρόπου υλοποίησης των κοινωνικών
πολιτικών του Υπουργείου, του οποίου αποτελούν Σηµείο Επαφής,
δ. η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισµού µε συγκεντρωτικά
στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται της
Ε.Σ.Κ.Ε.,
ε. η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων – αναφορών προόδου και η
διαβίβαση αυτών, κατόπιν έγκρισης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες εποπτευόµενων φορέων Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 22/2006 (Α’ 18) περί Ορ-

γανισµού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.) προστίθενται περιπτώσεις ι’, ια’ και ιβ’ ως εξής:
«ι. ενηµέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράµµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
ια. σχεδιασµός και εξειδίκευση τρόπων άµεσης κοινωνικής παρέµβασης σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες, που περιέρχονται
σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας,
ιβ. σύνταξη και υποβολή έκθεσης το πρώτο δίµηνο κάθε έτους
προς τα αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της
Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρεται η πρόοδος
στην υλοποίηση των στόχων, τα προβλήµατα, που ανακύπτουν
κατά την υλοποίηση και οι προτάσεις για διορθωτικές παρεµβάσεις, βάσει στοιχείων, τα οποία αντλούνται από το πληροφοριακό
σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη.»»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 περί Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
προστίθενται περιπτώσεις κβ’, κγ’ και κδ’ ως εξής:
«κβ. παρέχει επιστηµονική συνδροµή προς τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συναφή µε πολιτικές, οι οποίες σχεδιάζονται και
εφαρµόζονται για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,
κγ. παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη προς τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη των
βέλτιστων δυνατών αποτελεσµάτων των δράσεων του Εθνικού
Μηχανισµού,
κδ. συντάσσει και υποβάλλει έκθεση το πρώτο δίµηνο κάθε
έτους προς τα αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρονται
η πρόοδος των στόχων, προβλήµατα και διορθωτικές προτάσεις,
καθώς και παρεµβάσεις στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε. και προγραµµάτων φτώχειας, όπως Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (άρθρο 45 του ν.
4314/2014), Στέγαση και Επανένταξη (άρθρο 29 του ν. 4052/
2012, Α’ 41).»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 περί Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις ιδ’, ιε’ και ιστ’ ως εξής:
«ιδ. για την υποβολή κάθε έτος στις αρµόδιες υπηρεσίες της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της
Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας εισηγητικής έκθεσης
για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη µέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης,
ιε. για τη σύνταξη και υποβολή ετησίως ενηµερωτικού σηµειώµατος απολογισµού του προηγούµενου έτους σε ζητήµατα κοινωνικής προστασίας προς τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ιστ. για τη τροφοδότηση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού
µε συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές,
που άπτονται των Μητρώων Ανέργων.»
Άρθρο 11
Αρµόδιες αρχές του ΕΣΠΑ
1. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές του ν. 4314/2014 συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4
αποκλειστικά για ζητήµατα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής
προστασίας.
2. Ειδικότερα:
α. διαβιβάζουν δεδοµένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα, που αφορούν σε κοινωνικά προγράµµατα, σε ηλεκτρονική µορφή στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού
Μηχανισµού και σε έντυπη µορφή στις αρµόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
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β. εφοδιάζουν το σύστηµα δεικτών του Εθνικού Μηχανισµού
µε τους δικούς τους δείκτες για την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κοινωνικής προστασίας, την εποπτεία, σε περιοδική βάση, της προόδου, που σηµειώνεται στην
υλοποίηση των ειδικών στόχων των επιµέρους δράσεων, και την
αξιολόγηση αυτών.
Άρθρο 12
Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε µε το εδάφιο α’ της παρ. 5 του άρθρου 76 του ν.
4144/2013 (Α’ 88), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (Ε.Ε.Κ.Π.). Η Ε.Ε.Κ.Π. συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από:
α. τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο,
β. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα ανεργίας,
δ. τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας,
ε. τον Συνήγορο του Πολίτη,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),
η. έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.),
ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ια. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.),
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και
ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.).
Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή αδυναµίας, τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Κ.Π. αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αρµόδιος για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η θητεία των µελών της Ε.Ε.Κ.Π. ορίζεται τριετής.
Κατά τη συνεδρίαση της Ε.Ε.Κ.Π. τηρούνται Πρακτικά, τα
οποία υπογράφονται από τα µέλη της.
Καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης της Ε.Ε.Κ.Π. ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υπαλλήλους της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Η Ε.Ε.Κ.Π. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το χρόνο και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.»
2. Το εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στην Ε.Ε.Κ.Π. καλούνται και µετέχουν ως µέλη, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, Γενικοί Γραµµατείς
άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και γενικότερα νοµικές οντότητες, που έχουν ως κύριο
σκοπό την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 αντικαθίσταται, ως
κάτωθι:
«3. Έργο της Ε.Ε.Κ.Π. είναι:
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α. η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
β. η προετοιµασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισµός
των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της
λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού,
γ. η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δηµοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις πολιτικές για την
καταπολέµηση της φτώχειας,
δ. η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Ηµέρα
Διαλόγου για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού»,
ε. η γνωµοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη,
στ. η υποβολή των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Κ.Π.
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και
στη Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 13
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της κάθε Περιφέρειας
είναι αρµόδια για:
α. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεµβάσεων, προτάσεων και επι έρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δη όσιας διαβούλευσης και τις
σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δη οτικών Συ βουλίων και των αρµόδιων για θέ ατα κοινωνικής προστασίας υπηρεσιών τους,
β. τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη έτρων
και τη δια όρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο
Περιφερειακό Συ βούλιο για έγκριση,
γ. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία ε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας,
δ. το συντονισµό των Δή ων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέ ατα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη µέριµνα για
την εφαρ ογή των οριζόντιων έτρων πολιτικής και την ανάπτυξη
παρε βάσεων στο πλαίσιο της αντι ετώπισης ειδικών τοπικών
αναγκών,
ε. την κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους
Δή ους για την εφαρ ογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
στ. τη δικτύωση ό ορων Δή ων µε επιδιωκόµενο σκοπό την αντι ετώπιση κοινών αναγκών,
ζ. την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των
ΠΕ.Σ.Κ.Ε., µε έ φαση στην πρόοδο, που έχει επιτευχθεί κατά την
εφαρ ογή των επι έρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δή ων,
η. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστή ατα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δή ων, καθώς και την εξέταση της εταβολής των
δεικτών κοινωνικού αποκλεισ ού, σε εσοπρόθεσ ο και ακροπρόθεσ ο ορίζοντα,
θ. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων ε εκπροσώπους της
οικείας Περιφέρειας, των Δή ων, των κοινωνικών εταίρων, της
κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρε βάσεων
κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο
πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Υ.Δ.Π.Ε.Π.), του Τ ή ατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρω ένης Διοίκησης, σχετικά ε την υλοποίηση των επι έρους
παρε βάσεων και γενικότερα τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου
– διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο,
ι. τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρε βάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
ια. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισµό
αποκλίσεων στην υλοποίηση,
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ιβ. τη διαβίβαση στοιχείων, δεδο ένων και πληροφοριών προς
το Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού, και
ιγ. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης
από το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Άρθρο 14
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο). Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί:
α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµός
των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,
β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του
Εθνικού Μηχανισµού,
δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
2. Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:
α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων
συγκεκριµένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της οικείας Περιφέρειας,
β. την ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούµενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήµατα, που άπτονται της
ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονοµικής
δραστηριότητας,
γ. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινοµένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωµένα νοικοκυριά και την
αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων
πληθυσµιακών οµάδων,
δ. Τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τη συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινοµένων σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.
3. Κατά τα λοιπά, τα ζητήµατα, που σχετίζονται µε την οργανωτική διάρθρωση και το προσωπικό των Παρατηρητηρίων, ρυθµίζονται µε τους Οργανισµούς των Περιφερειών, κατά τη
διαδικασία του άρθρου 241 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 15
Κοινωνική υπηρεσία του Δήµου
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, η κοινωνική
υπηρεσία κάθε Δήµου:
α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που
σχετίζονται µε τις πτυχές του κοινωνικού αποκλεισ ού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδη α- φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική
φροντίδα, τοπικό περιβάλλον) σε επίπεδο Δή ου,
β. υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και
ελετών του Τ ή ατος Τεκ ηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. διαβουλεύεται ε την τοπική κοινωνία και εισηγείται προς το
Δη οτικό Συ βούλιο και τα αρ όδια όργανα της Περιφέρειας τη
χάραξη πολιτικών και τη λήψη έτρων για την κοινωνική ένταξη,
δ. λειτουργεί ως ση είο αναφοράς των φορέων υλοποίησης
έργων για την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στα όρια της διοικητικής αρ οδιότητας του Δή ου και στο πλαίσιο
αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρε βάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού,

ε. προωθεί τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης παρε βάσεων
και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρε βάσεων,
στ. ερι νά για την εφαρ ογή των οριζόντιων πολιτικών,
ζ. υποβάλλει στοιχεία, δεδο ένα και πληροφορίες, που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισ ού των ατό ων, του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούµενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρι νας της οικείας Περιφέρειας και στις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού
Μηχανισµού.
Άρθρο 16
Κέντρα Κοινότητας
1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και στην Δ23/ΟΙΚ.144351135/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 854), αποτελούν δοµές συµπληρωµατικές των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και εποπτεύονται από
αυτές.
2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού είναι η περαιτέρω υποστήριξη των
Δήµων στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και η ανάπτυξη ενός
τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών µε κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συµβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήµων στο
πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού, επιτελώντας:
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούµενων, µέσω πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο εξασφαλίζει
τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατοµικών φακέλων
των ωφελούµενων,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρµόδιες για θέµατα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήµων και την απευθείας και
άµεση ενηµέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού.
Άρθρο 17
Περιφερειακή και Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισµού για την
αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε
Περιφέρειας και η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήµου, µε
πληθυσµό µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων,
ασκούν τα γνωµοδοτικά τους καθήκοντα, όπως καθορίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, τα
πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που
άπτονται θεµάτων κοινωνικής προστασίας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας.
3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, τα πρακτικά της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεµάτων κοινωνικής προστασίας, διαβιβάζονται στην αρµόδια
κοινωνική υπηρεσία του οικείου Δήµου.
Άρθρο 18
Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισµού:
µεθοδολογία και σύστηµα δεικτών
1. Για την αποτελεσµαστική αξιολόγηση και αποδοτική αποτύπωση των επιπτώσεων εφαρµοζόµενων πολιτικών, προγραµµάτων και παρεµβάσεων κοινωνικής ένταξης, το Τµήµα Σχεδιασµού
και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
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νικής Συνοχής χρησιµοποιεί µεθοδολογικά εργαλεία ποιοτικού
και ποσοτικού χαρακτήρα, ιδίως δε ερωτηµατολόγια πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά την εφαρµογή του µέτρου, συνεντεύξεις,
συγκριτική αξιολόγηση, µελέτες περιπτωσιολογικές, έρευνες,
οµάδες ελέγχου ορθής εφαρµογής κοινωνικών προγραµµάτων
και αναφορά δεδοµένων, οµάδες εργασίας και διαβούλευσης,
χρήση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού
χαρακτήρα, ανάλυση µε αντιπαραδείγµατα.
2. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού καταρτίζεται «Σύστηµα Κοινών Δεικτών». Στόχος του είναι η συστηµατική
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε προτεραιότητας
της Ε.Σ.Κ.Ε. και της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεµβάσεων σε θέµατα καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το Τµήµα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής µεριµνά για τη διαµόρφωση, εξειδίκευση και εφαρµογή του Συστήµατος Κοινών
Δεικτών. Για το σκοπό αυτόν, λαµβάνει υπόψη: α. τους δείκτες
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT), β. τους
δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γ. τους
δείκτες ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και δ. τους εθνικούς στόχους για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας,
δόµηση ενός «κοινωνικού δικτύου ασφαλείας», αύξηση της απασχόλησης και µείωση της σχολικής διαρροής.
Η καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία της παρούσας παραγράφου
µεριµνά για την κατάρτιση διακριτών κατηγοριών δεικτών, όπως
δείκτες µέτρησης όλων των διαστάσεων αποκλεισµού, ιδίως
φτώχειας, υλικής στέρησης, στέγασης, πρόσβασης σε βασικά
αγαθά, ανεργίας, διακρίσεων, δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσµατος, οικονοµικούς δείκτες, δείκτες χωρικών παρεµβάσεων
ανά φορέα και τοµέα δράσης.
Το Σύστηµα Κοινών Δεικτών εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 19
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα (Ε.ΓΠ.Σ.). Μέσω του Ε.ΓΠ.Σ., συγκεκριµένο και ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Τµήµατος
Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστηµάτων της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα, πληροφορίες και συγκεντρωτικά στοιχεία
στατιστικής φύσεως, που άπτονται αποκλειστικά της κοινωνικής
προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και των επιπτώσεων
των εφαρµοζόµενων πολιτικών και µέτρων, της εφαρµογής και
πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη. Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων
αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δηµοσίου συµφέροντος, ο δηµόσιος έλεγχος των κοινωνικών και προνοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των
κοινωνικών πόρων και η διασφάλιση της µέγιστης κάλυψης των
αναγκών των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων.
2. Στο Ε.ΓΠ.Σ. συνιστώνται τρία (3) ενιαία µητρώα, ως εξής:
α. το Εθνικό Μητρώο Ωφελούµενων, στο οποίο καταχωρίζονται
αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων κοινωνικών
επιδοµάτων µη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.,
επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, δηµογραφικά στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής,
β. το Μητρώο Φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, στο
οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα πληροφορίες για τη σύσταση, οργάνωση
και λειτουργία τους, αναλυτικά στοιχεία εργαζοµένων και οικονοµικά τους στοιχεία κάθε µορφής, όπως πόροι χρηµατοδότη-
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σης, ισολογισµός, απολογισµός,
γ. το Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα και
χρηµατοδοτούνται ή επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
3.α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούµενων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Τα χορηγούµενα ως άνω στοιχεία χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη και εφαρµογή πολιτικών της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και απαγορεύεται
οποιαδήποτε δηµοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’50), όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαµβάνουν
τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.
4. Το Ε.ΓΠ.Σ. αποτελείται από τρία επιµέρους υποσυστήµατα:
α. το υποσύστηµα δεδοµένων, στο οποίο καταχωρίζονται δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία για τα επίπεδα φτώχειας και τον
κοινωνικό αποκλεισµό οµάδων του πληθυσµού. Το υποσύστηµα
δεδοµένων περιλαµβάνει την κεντρική βάση συλλογής δεδοµένων ήτοι τα τρία (3) ενιαία µητρώα της παραγράφου 2 και τις
απαιτούµενες συνδέσεις µε υφιστάµενες ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και διαδικτυακές υπηρεσίες (Ρortal),
β. το γεωπληροφοριακό υποσύστηµα, το οποίο αξιοποιεί κάθε
πληροφορία, συµβάλλει στην πολυεπίπεδη χωρική επεξεργασία
των δεδοµένων φτώχειας και στέρησης, µε τη χρήση εξελιγµένων µεθόδων και επιτρέπει την αναπαράσταση των δεδοµένων,
µέσω διαδραστικών χαρτών. Το γεωπληροφοριακό υποσύστηµα
περιλαµβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχοµένου (geoportal), καθώς και ειδικά σχεδιασµένη βάση γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού, επιτρέποντας τη χωρική ανάλυση της φτώχειας και
της στέρησης και το χωρικό εντοπισµό ευάλωτων οµάδων πληθυσµού, που τελούν σε συνθήκες φτώχειας,
γ. το υποσύστηµα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων διαµόρφωσης ολοκληρωµένων πολιτικών ένταξης, αξιοποιώντας δεδοµένα από τα δύο (2) άλλα
υποσυστήµατα της παρούσας παραγράφου. Το υποσύστηµα
υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπει την πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδοµένων και στοιχείων και τη δυναµική δηµιουργία
απεικονίσεων, την κατασκευή και παρακολούθηση τυποποιηµένων και δυναµικών δεικτών της προτίµησης του χρήστη, χώροχρονικές εκτιµήσεις, προβολές και προβλέψεις για την εξέλιξη
της φτώχειας και της στέρησης, πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφηµάτων και απεικόνισης των αποτελεσµάτων και χαρτογράφησης της φτώχειας και των επιµέρους
διαστάσεων της στέρησης.
5. Το Ε.ΓΠ.Σ. διασυνδέεται µε:
α. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που τηρούν
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδίως δε το πληροφοριακό σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» (υποπαράγραφος ΙΑ.3, παρ. ΙΑ, άρθρο πρώτο του ν.
4152/2013, Α’ 107), το πληροφοριακό σύστηµα «ΗΛΙΟΣ» (άρθρο
10 του ν. 4225/2014, Α’ 2), το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων (άρθρο 18 του ν. 4025/2011,
Α’ 228), το Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας (άρθρο 5 του ν. 2646/1998, Α’ 236), το Γενικό Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (άρθρο 4 του
ν. 4430/2016, Α’ 205),
β. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που τηρούν
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φορείς εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδίως δε το πληροφοριακό σύστηµα του Ε.Κ.Κ.Α. «e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21, τα Μητρώα Ανέργων
του Ο.Α.Ε.Δ., το Μητρώο οικογενειακών επιδοµάτων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), το Μητρώο εξωιδρυµατικών επιδοµάτων αναπηρίας και το Αρχείο κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016,
Α’ 18), που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
γ. το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) του άρθρου 55 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά µε την
κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία,
δ. τις ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, που τηρούν
αρµόδιες για θέµατα κοινωνικής πολιτικής και ένταξης υπηρεσίες
και συµπληρωµατικές δοµές των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού,
ε. ψηφιακές βάσεις δεδοµένων και µητρώα, που τηρούν ειδικώς πιστοποιηµένοι (άρθρο 5 του ν. 2646/1998) ή µη πιστοποιηµένοι φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας,
στ. κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδοµένων και µητρώο Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης για θέµατα, που άπτονται αποκλειστικά
της εφαρµογής και παρακολούθησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και εν γένει δράσεων πρόνοιας.
6. Στο Ε.ΓΠ.Σ. και τα διασυνδεδεµένα µε αυτό πληροφοριακά
συστήµατα έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση οι αρµόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α. οι τεχνικές και
λειτουργικές απαιτήσεις του µητρώου ωφελούµενων, του µητρώου φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, του µητρώου κοινωνικών προγραµµάτων, του υποσυστήµατος επιτελικών αναφορών και υποστήριξης αποφάσεων (MIS), του υποσυστήµατος
(GIS), β. ζητήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του
Ε.ΓΠ.Σ. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, γ. οργανωτικά και
τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωµα
πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια
επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα, και δ. κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.ΓΠ.Σ. στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού.
Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις
Μετά τη δηµοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταµένου Διεύθυνσης και Προϊσταµένων Τµηµάτων στις οργανικές
µονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως ορίζονται στο
άρθρο 7, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ.
1 και των εδαφίων αβ’, αγ’, αστ’, αζ’, αη’ και αθ’ της παρ. 3 του
άρθρου 17 του π.δ. 113/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο 21
Πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη»
1. Συνιστάται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.) πληροφοριακό σύστηµα, υπό τον τίτλο, «e-pronoia για
τον πολίτη», το οποίο περιλαµβάνει Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης. Επιδιωκόµενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της
εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες, η εύρυθµη λειτουργία και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο συντονισµός των δράσεων

φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη» αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα:
α. Υποσύστηµα «Ηλεκτρονική Διασύνδεση και Διαδραστικότητα των Υπηρεσιών Πρόνοιας» (Η.Δ.Δ.Υ.Π.), το οποίο διαχειρίζεται το Μητρώο των φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τις ηλεκτρονικές φόρµες για την επιγραµµική
καταχώρηση δεδοµένων, που αφορούν στη λειτουργία αυτών και
τις ηλεκτρονικές φόρµες για την επιγραµµική συλλογή πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίων ανοικτών ερευνών. Τα δεδοµένα, τα οποία καταχωρίζονται στο ως άνω υποσύστηµα, προσδιορίζονται κατά κατηγορία σε: ταυτότητα, πιστοποιήσεις, υπηρεσίες, εξυπηρετούµενος πληθυσµός, ανθρώπινοι πόροι, διαθέσιµες κλίνες, επισυναπτόµενα έγγραφα, χάρτης και προσβασιµότητα.
β. Υποσύστηµα «Πληροφοριακό σύστηµα Διοίκησης και Αναφορών» (Management Information System MIS και Reporting), το
οποίο υποστηρίζει τη διοικητική πληροφόρηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
γ. Υποσύστηµα «Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας» (Δ.Π.Π.), το
οποίο περιλαµβάνει την ενιαία ηλεκτρονική πρόσβαση από τους
πολίτες και τους σχετικούς φορείς σε πληροφορίες συναφείς µε
παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
δ. Υποσύστηµα «Διαχείριση χρηστών», το οποίο αφορά στην
κεντρική διαχείριση των χρηστών, παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης σε χρήστες ή οµάδες χρηστών.
ε. Υποσύστηµα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το παιδί»
(Ε.Κ.Α.Π.), το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία
των επιχειρησιακών διαδικασιών των προνοιακών φορέων για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες τους µέσω ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος τήρησης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων των
παιδιών, που τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Ο ηλεκτρονικός
φάκελος παιδιού περιέχει τα κάτωθι: στοιχεία φακέλου, κοινωνικό ιστορικό, παρακολούθηση, αναδοχή, υιοθεσία εκκρεµότητες, επισυναπτόµενα έγγραφα, κίνηση, δικαιώµατα πρόσβασης
φακέλου ανά χρήστη και αναζήτηση ριζών.
στ. Υποσύστηµα «Διαχείριση Αιτηµάτων Ε.Κ.Α.Π.», το οποίο
διαχειρίζεται αιτήµατα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
πολίτες, µε αντικειµένο το Ε.Κ.Α.Π..
3. Το πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη» διασυνδέεται µε:
α. τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου παροχής προνοιακών
υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. τους ειδικώς πιστοποιηµένους (άρθρο 5 του ν. 2646/1998)
ή µη πιστοποιηµένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας,
γ. τις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού και τα Κέντρα Κοινότητας
(άρθρο 4 του ν. 4368/2016),
δ. τους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας,
ε. τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής, τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και
το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
4.α. Στο πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη»,
που λειτουργεί στο Ε.Κ.Κ.Α., συνιστάται και λειτουργεί Κεντρική
Βάση Δεδοµένων, στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία της παραγράφου 2. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και
επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων ορίζεται το Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Κ.Κ.Α., το οποίο ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών.
β. Τα χορηγούµενα ως άνω στοιχεία χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας
και αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµοσιοποίησή
τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, όλοι οι εµπλεκόµενοι
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φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση
του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του
απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστήνεται Επιτελική Οµάδα
Παραγωγικής Λειτουργίας (Ε.Ο.Π.Λ.) στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήµατος «e-pronoia για τον πολίτη». Η Ε.Ο.Π.Λ. αποτελείται από: α. δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β. δύο (2) υπαλλήλους των αρµόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ένας εκ των οποίων
αναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου της Ε.Ο.Π.Λ., και γ. τρεις (3)
εκπροσώπους του Ε.Κ.Κ.Α., που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου φορέα. Με την ίδια απόφαση
ανατίθενται χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της Ε.Ο.Π.Λ. σε
υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. Η θητεία των
µελών της Ε.Ο.Π.Λ. ορίζεται τριετής.
Σκοπός της Ε.Ο.Π.Λ. είναι η παρακολούθηση της νόµιµης,
πρόσφορης και θεµιτής διαχείρισης και εν γένει λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος «e-pronoia για τον πολίτη».
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α. οι τεχνικές και
λειτουργικές απαιτήσεις των υποσυστηµάτων, που υπάγονται
στο πληροφοριακό σύστηµα «e-pronoia για τον πολίτη», β. ζητήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού
συστήµατος του Ε.Κ.Κ.Α. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, γ.
οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου,
όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα, και δ. κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη και λειτουργία του «e-pronoia για τον πολίτη».
Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
1. Από 1.1.2017 το Πρόγραµµα «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), όπως ορίζεται στο άρθρο 235 του ν. 4389/2016
(Α’ 94), επεκτείνεται σε όλους τους Δήµους της Χώρας.
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως Ωφελούµενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτοµο, το οποίο διαµένει µόνο του σε κατοικία και δεν εµπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα
τα άτοµα, τα οποία διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται
να απαρτίζεται και από φιλοξενούµενα άτοµα ή φιλοξενούµενη
οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί
στην τελευταία εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25
ετών που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως
του τόπου διαµονής τους. γ. Άστεγοι: όσοι διαβιούν στο δρόµο
ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων ή κάνουν
χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, που
λειτουργούν στους Δήµους.»
3. Το εδάφιο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Ως Εγγυηµένο Ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το
πρόγραµµα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα µε τον αριθµό και την
ηλικία των µελών του, µετά και την καταβολή της εισοδηµατικής
ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.».
4. Το εδάφιο γ’ της παρ. 2 και η περίπτωση γ’ του εδαφίου θ’
της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 καταργούνται.
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5. Το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α. είναι οι
εξής:
α. η Διεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. η 24η Διεύθυνση Λογαριασµών του Δηµοσίου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),
δ. η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών,
ε. η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονοµικών,
στ. η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 (Α’ 245),
ζ. οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού (Δήµοι),
η. τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
θ. το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α’ 170),
ι. ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.),
ια. το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
6. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
αναριθµούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από
τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο Κ.Ε.Α., µε σκοπό τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
Σε κάθε περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στον αρµόδιο εισαγγελέα για την
εξέταση των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.»
7. Ως έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η
1.1.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 (Α’ 85)
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν .4387/2016
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
απαλείφεται.
Άρθρο 24
Προσθήκη στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016
Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 30 του
ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται βάσει των
διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. Φ.11321/οικ.47523/
1570/23.10.2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2311) πλην των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε’ και στ’
της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 (Α’ 165). Τα τελευταία
πρόσωπα δικαιούνται την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου για
καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) εισφοράς που υπερβαίνει το
κάτωθι συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη: α) 27% για τα πρόσωπα της περίπτωσης ε’της παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 2084/1992, β) 23,6 % για τα πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992, πλην
των παλαιών ασφαλισµένων (ασφαλισµένων πριν την 1.1.1993)
που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα του ΤΑΠ
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- ΔΕΗ. Τα τελευταία πρόσωπα δικαιούνται την προσαύξηση του
πρώτου εδαφίου για καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) εισφοράς
που υπερβαίνει το συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισµένου
και εργοδότη Κλάδου Σύνταξης και επασφαλίστρου βαρέων
επαγγελµάτων των αντίστοιχων κατηγοριών εργαζοµένων- υπαγοµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τους ασφαλισµένους που δεν συνταξιοδοτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ,
αναπροσαρµόζονται, σύµφωνα µε την ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 14, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12,
βάσει των ειδικότερων ρυθµίσεων της επόµενης παραγράφου.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ.
4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον υπολογισµό του τµήµατος της εφάπαξ παροχής των
ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού
Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης
που έχει πραγµατοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό
εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί τεκµαρτών συντάξιµων αποδοχών.
Οι τεκµαρτές συντάξιµες αποδοχές προσδιορίζονται µε τη χρήση
εισφορών εικοσαετίας έως και 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρµόζονται µε το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την
31η.12.2013, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του
ν. 2335/1995 (Α’185) και στην υπουργική απόφαση Φ.
80000/οικ.26625/1319/2006 (Β’1772). Ο µέσος όρος των τεκµαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές για τα έτη
ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Μετά το έτος 2013 έως και
το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω µέσος όρος των τεκµαρτών
αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια µεταβολή µισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια µεταβολή µισθών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1).»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Η ελάχιστη µηνιαία βάση υπολογισµού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς των µισθωτών µε πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους,
καθορίζεται µε βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.
4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ασφαλισµένοι µισθωτοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τοµέα, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπάγονταν στην
ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά
κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
6,67%. Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέµβριο του 2016,
αναπροσαρµοζόµενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά

από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαµορφωθεί σε
ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά
το θέµα καταργείται.»
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 µετά τη φράση
«σύµφωνα µε την παράγραφο 2.» προστίθεται τέταρτο εδάφιο
ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελµατία ή αυτοπασχολούµενου που απασχολείται παράλληλα ως µισθωτός σε καθεστώς
µερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου µηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισµού διαµορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της µερικής απασχόλησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν
ΕΤΕΑ) επί του ενσήµου επικύρωσης της περίπτωσης δ’ της παρ.
2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/ 1960 (Α’164) όπως προστέθηκε
µε την περίπτωση α’ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989
(Α’230), καταργείται.»
Άρθρο 29
Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών και Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας Ε.Φ.Κ.Α.
1. Η παρ.3 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µέχρι
31.3.2017 κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, καταρτίζεται
Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α, στον οποίο µεταξύ άλλων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην
ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήµα, το
είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης
των παροχών σε χρήµα και κάθε άλλο ζήτηµα εντός του υλικού
πεδίου του Κανονισµού.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 και η παράγραφος 2 του άρθρου 95 καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους.
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016
1.Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 4
του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και µέχρι
την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταµείου, αυτός
προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.) και την Πανελλήνια Οµοσπονδία
Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.).»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Δ.Σ. έχει νόµιµη σύνθεση ακόµη και χωρίς τη συµµετοχή
των µελών της περίπτωσης γ’, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4387/2016
1. H παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται,
αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«3. Επίσης στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν:
Α) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. το οποίο λειτουργεί, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί ΝΣΚ διατάξεις, µε
το υφιστάµενο, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, στα
Γραφεία Νοµικού Συµβούλου των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α.
Φορέων, Κλάδων, Τοµέων, Λογαριασµών, κύριο προσωπικό του
ΝΣΚ, στο οποίο προστίθενται ένας (1) Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ
δύο (2) Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους, τέσσερις (4) Πάρεδροι
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ΝΣΚ και οκτώ (8) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι ΝΣΚ, κατ’ αντίστοιχη
αύξηση των οργανικών θέσεων Αντιπροέδρων ΝΣΚ, Νοµικών
Συµβούλων του Κράτους, Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ. Προϊστάµενος του Γραφείου τούτου ορίζεται Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ, µε Αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νοµικό
Σύµβουλο του ΝΣΚ.
Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
Ε.Φ.Κ.Α ανήκει η νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του
Ε.Φ.Κ.Α ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, ιδίως δε:
α) Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ε.Φ.Κ.Α. στις
δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ανατεθεί στα Τµήµατα της
Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων, κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους, και ιδίως οι υποθέσεις που αφορούν στους
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την παράγραφο 1 περιπτώσεις Α’ και Ε’ του άρθρου 53 Κλάδους, Τοµείς και Λογαριασµούς
των Φορέων, Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Γ.Α., στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών του άρθρου
4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του παρόντος, καθώς
και στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.).
β) Η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοίκησης του
Ε.Φ.Κ.Α, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί ΝΣΚ διατάξεις.
γ) Η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός του Ε.Φ.Κ.Α µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ και η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών
σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
δ) Η νοµική υποστήριξη του Ε.Φ.Κ.Α. κατά την κατάρτιση συµβάσεων.
ε) Η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον
Ε.Φ.Κ.Α..
Στο πιο πάνω Γραφείο λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή κατά τις
διατάξεις περί ΝΣΚ, ενώπιον της οποίας εισάγονται εισηγήσεις
επί όλων των υποθέσεων του Ε.Φ.Κ.Α.. Εφόσον την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος συντάσσεται έγγραφη προεισήγηση από
αυτόν. Ο δικηγόρος αυτός, δύναται, εάν συντρέχει σηµαντικός,
κατά την κρίση του Προεδρεύοντος της Τριµελούς Επιτροπής,
λόγος, να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου και να αναπτύσσει
την προεισήγησή του.
Γ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων (Δ.Ν.Υ.), υπαγόµενη απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., υπό την εποπτεία του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και προϊστάµενο τον
εκάστοτε προϊστάµενο αυτού. Στη Διεύθυνση υπάγονται οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 71
του παρόντος και τοποθετούνται ή ανακατανέµονται στα Τµήµατα στα οποία διαρθρώνεται η Δ.Ν.Υ. µε πράξη του Διοικητή
του Ε.Φ.Κ.Α., λαµβανοµένης υπόψη της προηγούµενης εµπειρίας
τους.
Η Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως εξής:
1. Τµήµα Α’ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά την παράγραφο 1 περιπτώσεις Α’ και
Ε’ του άρθρου 53, Κλάδους, Τοµείς, και Λογαριασµούς των Φορέων, Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Γ.Α. στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δηµοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών του άρθρου 4 και
της παραγράφου 2 του άρθρου 53, καθώς και στο κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.). Η αρµοδιότητα
αυτή ασκείται από τους παραπάνω δικηγόρους και από το κύριο
προσωπικό του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., µετά από ανάθεση από τον Προϊστάµενο
του Γραφείου αυτού.
2. Τµήµα Β’ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. , κατά την παράγραφο 1, περίπτωση Δ’ του
άρθρου 53 του παρόντος, Κλάδους, Τοµείς και Λογαριασµούς
του Ο.Α.Ε.Ε..
3. Τµήµα Γ’ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση Γ’ του
άρθρου 53 του παρόντος, Κλάδους, Τοµείς και Λογαριασµούς
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του Ε.Τ.Α.Α..
4. Τµήµα Δ’ µε αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν στο, εντασσόµενο, κατά την παράγραφο 1, περίπτωση ΣΤ’ του άρθρου 53,
στον Ε.Φ.Κ.Α., Ν.Α.Τ., συµπεριλαµβανοµένου του Κεφαλαίου
Δυτών αυτού, και του Κεφαλαίου Ανεργίας- Ασθένειας Ναυτικών
(ΚΑΑΝ), στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την παράγραφο 1, περιπτώσεις Β’ και Ζ’ του άρθρου 53, Κλάδους, Τοµείς
και Λογαριασµούς των Φορέων Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., καθώς και στον εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α., κατά
την παράγραφο 1 περίπτωση Η’ του άρθρου 53, Ε.Τ.Α.Τ..
5. Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης µε τις εξής αρµοδιότητες:
α. Γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου και της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων.
β. Παραλαβή επιδοθέντων δικογράφων.
γ.Τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων δικογράφων και εισερχοµένων εγγράφων.
δ. Έλεγχο των δικογράφων και εισερχοµένων εγγράφων και
ενηµέρωση για την πορεία των υποθέσεων, επιµέλεια για τη χρέωση των νέων δικογράφων και δηµιουργία νέων δικογραφιών.
ε. Διαχείριση των κατασχέσεων εις χείρας του Ε.Φ.Κ.Α. ως τρίτου.
στ. Διαχείριση των υποβαλλοµένων ερωτηµάτων και των εκδιδοµένων γνωµοδοτήσεων.
ζ. Διαχείριση των πρακτικών ή πράξεων της Τριµελούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., του Επιστηµονικού Συµβουλίου και των υποβαλλοµένων από τους δικηγόρους του Ε.Φ.Κ.Α. προεισηγήσεων.
η. Έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση δικηγόρων
του Ε.Φ.Κ.Α. στα ποινικά Δικαστήρια, έκδοση αποφάσεων για
πρόσληψη συνεργαζοµένων δικηγόρων κατά περίπτωση µε το
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ή τα Υποκαταστήµατα του
Ε.Φ.Κ.Α..
θ. Διακίνηση της αλληλογραφίας, τήρηση αρχείων και αναπαραγωγή των εγγράφων και δικογράφων του Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Διαχειριστική υποστήριξη σε θέµατα οικονοµικά, προσωπικού, υλικού και Η/Υ.
ια. Τήρηση στατιστικών στοιχείων.
ιβ. Συγκέντρωση στοιχείων από τις µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. για
την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής.
Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της Δ.Ν.Υ. µπορεί να ανακατανέµονται ή να καταργούνται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
Του Τµήµατος Α’ προΐσταται ένας εκ των υπηρετούντων στο
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., Νοµικός Σύµβουλος
του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρµοδιότητα
ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τµήµατος Α’.
Των Τµηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ της ίδιας Διεύθυνσης προΐστανται οι
ήδη υπηρετούντες Προϊστάµενοι των Δ.Ν.Υ. ή Νοµικοί Σύµβουλοι
των εντασσόµενων Φορέων, άλλως και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτών οι αρχαιότεροι στον Άρειο Πάγο έµµισθοι δικηγόροι
των αντίστοιχων Φορέων που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι
οποίοι αναθέτουν τις υποθέσεις στους λοιπούς δικηγόρους.
Του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού του Ε.Φ.Κ.Α., κατά
προτίµηση κάτοχος πτυχίου Νοµικής Σχολής.
Δ) Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση σε οποιονδήποτε βαθµό
των εκκρεµών ενώπιον παντός Δικαστηρίου δικαστικών υποθέσεων των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων, Κλάδων, Τοµέων, Λογαριασµών, Κεφαλαίων και λοιπών, αυτές διεκπεραιώνονται από τα µέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., καθώς
και από τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή ή κατά περίπτωση,
στους οποίους έχουν ανατεθεί. Οι δικηγόροι αυτοί παρίστανται
από 1.1.2017 και συνεχίζουν χωρίς διακοπή τις σχετικές δίκες για
λογαριασµό πλέον του Ε.Φ.Κ.Α. ασκώντας όλες τις διαδικαστικές
ενέργειες, πράξεις και ένδικα µέσα και βοηθήµατα επ’ονόµατι
του Φορέα αυτού.
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Ε) Με απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., µπορεί να απασχολούνται δικηγόροι, στους οποίους ανατίθεται κατά περίπτωση ο χειρισµός
δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α.,
µε αµοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Ο αριθµός των δικηγόρων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται µε
απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται µέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α..
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου
συνεχίζεται η ανάθεση υποθέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. στους υφιστάµενους κατά περίπτωση δικηγόρους των εντασσοµένων Φορέων.
ΣΤ) Στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και
στη Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων µπορεί να ασκούνται υποψήφιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Οι
ασκούµενοι δικηγόροι στις νοµικές διευθύνσεις των εντασσοµένων Φορέων συνεχίζουν την άσκησή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. από την
έναρξη της λειτουργίας αυτού.
Ζ) Συνιστάται στον Ε.Φ.Κ.Α. Επιστηµονικό Συµβούλιο, το οποίο
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απαρτίζεται από τον
προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. ως
Πρόεδρο µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους στο Γραφείο, και µέλη του δύο (2) εκ των υπηρετούντων σε αυτό Νοµικών Συµβούλων του Κράτους ή Παρέδρων,
µε αναπληρωτές τους, Νοµικούς Συµβούλους ή Παρέδρους του
Γραφείου, καθώς επίσης και τους Προϊσταµένους των Α’, Β’, Γ’
και Δ’ Τµηµάτων της Δ.Ν.Υ., µε αναπληρωτές, του µεν προϊσταµένου του Α’ Τµήµατος, Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του πιο πάνω Γραφείου, των δε Προϊσταµένων των λοιπών
Τµηµάτων, έµµισθο παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις δικηγόρο
τούτων.
Αρµοδιότητα του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι η παροχή
οδηγιών για την τηρητέα πορεία επί κάθε δικαστικής ή εξώδικης
υπόθεσης αρµοδιότητας των Τµηµάτων της Δ.Ν.Υ., που παραπέµπεται σε αυτό από τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω εξαιρετικής σηµασίας.
Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να καλούνται από
τον Πρόεδρό του να συµµετέχουν χωρίς ψήφο, µέλη του Ν.Σ.Κ.
που υπηρετούν στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου και δικηγόροι
του Ε.Φ.Κ.Α. µε έµµισθη εντολή που διαθέτουν εµπειρία και εξειδίκευση στο υπό συζήτηση θέµα.
Με την απόφαση συγκρότησης του Επιστηµονικού Συµβουλίου
ορίζεται και η γραµµατέας αυτού.
Η) Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, καθώς και οι δικηγόροι µε έµµισθη
εντολή που υπηρετούν στο Γραφείο ΝΣΚ και στην ΔΝΥ του
Ε.Φ.Κ.Α. αντίστοιχα, έχουν, µε µόνη την ιδιότητά τους αυτή, και
χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από το νόµο για την παράσταση και υπεράσπιση του Ε.Φ.Κ.Α. ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών και
ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα
µέσα και βοηθήµατα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την αµετάκλητη περαίωση
των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.
Θ) Ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονοµικά και οικονοµικά
προνόµια του Δηµοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος,
φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και
για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου ή
άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3086/
2002 (Α’324) µετά τις λέξεις «στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «και από 1.1.2017 στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.».
Άρθρο 32
Σύσταση οργανικών µονάδων ειδικού σκοπού
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 66Α ως εξής:

«Άρθρο 66Α
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να συσταθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. νέες οργανικές
µονάδες ειδικού σκοπού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
αρµοδιότητες των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων, το όργανο στο οποίο υπάγονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 33
Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 67 νέο άρθρο
67Α ως εξής:
«Άρθρο 67Α
Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων
1. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων διαρθρώνεται
σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες ως εξής:
Α. Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
αα. Διεύθυνση Ασφάλισης
ββ. Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών
γγ. Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών
δδ. Διεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων
εε. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες:
αα. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή
ββ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη
γγ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα την Κοζάνη
δδ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και
Κέρκυρας µε έδρα τα Ιωάννινα
εε. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας µε
έδρα τη Λάρισα
στστ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία
ζζ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου µε έδρα την Πάτρα
ηη. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη
θθ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής µε
έδρα την Αθήνα
ιι. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου µε έδρα τη Ρόδο
ιαια. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης µε
έδρα το Ηράκλειο.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης συγκροτείται από τα ακόλουθα
Τµήµατα:
α. Τµήµα Ασφάλισης
β. Τµήµα Διακρατικής Ασφάλισης
γ. Τµήµα Μητρώων
δ. Τµήµα Ασφαλιστικού Βίου.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Ασφάλισης
αα. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της νοµοθεσίας ασφάλισης.
ββ. Η διατύπωση προτάσεων για τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση, την τροποποίηση και την απλοποίηση της νοµοθεσίας
ασφάλισης.
γγ. Η διαχείριση ζητηµάτων σχετικά µε την υπαγωγή στην
ασφάλιση, καθώς και ζητηµάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.
δδ. Η κατάρτιση εισηγήσεων σχετικά µε την έκδοση και την
επικαιροποίηση του κανονισµού ασφάλισης και παροχών, για τα
θέµατα αρµοδιότητάς του.
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εε. Η µέριµνα για το σχεδιασµό µηχανογραφικών εφαρµογών
ασφάλισης, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των
υφιστάµενων σχετικών εφαρµογών.
β. Τµήµα Διακρατικής Ασφάλισης.
αα. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή της
ασφαλιστικής νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς
και ζητηµάτων σχετικών µε Διακρατικές Συµβάσεις Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα µε τρίτες χώρες.
ββ. Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση ή/και την αναθεώρηση των Διεθνών Συµβάσεων ασφάλισης.
γγ. Η προετοιµασία των θεµάτων των διαπραγµατεύσεων µε
σκοπό τη σύναψη ή τροποποίηση διµερών ή πολυµερών συµβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.
δδ. Η µελέτη και η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. στο
πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
εε. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ιδιαίτερο
ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων των Διεθνών
Οργανισµών µε τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση.
στστ. Η παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισµούς, ξένους
ασφαλιστικούς φορείς και τις ελληνικές διπλωµατικές αντιπροσωπείες σχετικά µε το εθνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
ζζ. Η διοργάνωση και παρακολούθηση επισκέψεων κλιµακίων
Διεθνών Οργανισµών και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία για θέµατα Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
ηη. Η µέριµνα για την ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI) µεταξύ ασφαλιστικών φορέων των χωρών της ΕΕ.
γ. Τµήµα Μητρώων
αα. Ο καθορισµός των δεδοµένων, η τήρηση και η διαρκής
ενηµέρωση του Μητρώου Ασφαλισµένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων.
ββ. Η εφαρµογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και
ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδοµένων του
Μητρώου Ασφαλισµένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων.
γγ. Ο έλεγχος των δεδοµένων του Μητρώου Ασφαλισµένων
και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων για τον εντοπισµό εσφαλµένων καταχωρίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων για την πρόληψη τέτοιων καταχωρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η απόδοση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) στους ασφαλισµένους.
εε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετικά µε το
Μητρώο Ασφαλισµένων και το Κοινό Μητρώο Εισφερόντων,
καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
στστ. Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και επίλυση προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι χρήστες των εφαρµογών των µητρώων.
ζζ. Η µέριµνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων αναφορών µε στατιστικά στοιχεία των µητρώων.
ηη. Η µέριµνα για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας
περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
δ. Τµήµα Ασφαλιστικού Βίου
αα. Η δηµιουργία, η τήρηση και η διαρκής ενηµέρωση του αρχείου του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων.
ββ. Ο προσδιορισµός και η υλοποίηση διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδοµένων του αρχείου του ασφαλιστικού βίου.
γγ. Ο διαρκής έλεγχος των δεδοµένων του αρχείου του ασφαλιστικού βίου για τον εντοπισµό σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η προετοιµασία, η µορφοποίηση και η µεταφορά των δεδοµένων του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων που είναι καταχωρισµένα στα συστήµατα πληροφορικής της ΗΔΙΚΑ, του
Δηµοσίου και των εντασσοµένων φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών.
εε. Ο προσδιορισµός της διαδικασίας καταχώρισης και η καταχώριση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισµένων που βρίσκεται σε φυσική µορφή στο Δηµόσιο, στους εντασσόµενους
φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς.
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στστ. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικών µε το ασφαλιστικό ιστορικό των διακινούµενων εργαζοµένων, τα δικαιώµατα αυτών για
αναγνώριση περιόδων ασφάλισης, και η καταχώριση των οικείων
στοιχείων στο αρχείο του ασφαλιστικού βίου.
ζζ. Η µέριµνα για τη συµπλήρωση κενών και διόρθωση σφαλµάτων στο αρχείο του ασφαλιστικού βίου.
ηη. Η µέριµνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων αναφορών µε στατιστικά στοιχεία του αρχείου του ασφαλιστικού
βίου.
θθ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου
των ασφαλισµένων.
ιι. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετικά µε τον
ασφαλιστικό βίο και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των
ασφαλισµένων.
4. Η Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μισθωτών,
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μισθωτών,
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μισθωτών
αα. O χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βάση υπολογισµού
των εισφορών των µισθωτών και στον εν γένει υπολογισµό
αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ββ. Η επιµέλεια για την εφαρµογή ενιαίων κανόνων υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών.
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον προσδιορισµό των
εισφορών των µισθωτών και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
δδ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλισµένων
για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών
εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρµόδιες
υπηρεσίες.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας προσδιορισµού των εισφορών των µισθωτών.
στστ. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τον προσδιορισµό των εισφορών των
µισθωτών.
ζζ. Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών και αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση της εισπραξιµότητας.
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μισθωτών
αα. Η µέριµνα για ζητήµατα σχετικά µε τον υπολογισµό των εισφορών των µισθωτών.
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον υπολογισµό των
εισφορών των µισθωτών και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
γγ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλισµένων
για τον υπολογισµό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
δδ. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας υπολογισµού των εισφορών των µισθωτών.
εε. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τον υπολογισµό των εισφορών των µισθωτών.
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών
αα. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των µισθωτών και η πραγµατοποίηση ελέγχων για εντοπισµό
σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε
δόλο.
ββ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και
εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
γγ. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τη µη καταβολή ή
τη µη εµπρόθεσµη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των
µισθωτών.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της οικείας
νοµοθεσίας, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής
ικανότητας στους ασφαλισµένους.
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εε. Η µέριµνα για τη βεβαίωση και την είσπραξη ασφαλιστικών
εισφορών µισθωτών, καθώς και για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων εισφορών.
στστ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή
πρόσθετων τελών, η ρύθµιση οφειλών, η παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
6. Η Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών συγκροτείται από τα
Τµήµατα:
α. Προσδιορισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
β. Υπολογισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προσδιορισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βάση υπολογισµού
των εισφορών των µη µισθωτών και στον εν γένει υπολογισµό
αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ββ. Η µέριµνα για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν από την ενοποίηση των σχετικών µε τις εισφορές των µη
µισθωτών ασφαλισµένων κανόνων.
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για θέµατα υπολογισµού των εισφορών των µη µισθωτών.
δδ. Η επιµέλεια και ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στον
προσδιορισµό των εισοδηµάτων που αποτελούν τη βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών των µη µισθωτών ασφαλισµένων και στη σχετική εισπρακτική διαδικασία, σε συνεργασία
µε τους συναρµόδιους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας υπολογισµού των εισφορών των µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και τη µηχανογραφική υποστήριξη των σχετικών κανόνων.
στστ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και
εσφαλµένων καταχωρίσεων εν γένει.
ζζ. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών
πληροφορικής για τον προσδιορισµό των εισφορών των µη µισθωτών.
β. Τµήµα Υπολογισµού Εισφορών Μη Μισθωτών
αα. Η επιµέλεια και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποτελεσµατική διαχείριση των εσόδων από τις
εισφορές των µη µισθωτών ασφαλισµένων.
ββ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών µη µισθωτών ασφαλισµένων και η πραγµατοποίηση ελέγχων
για τον εντοπισµό σφαλµάτων, συµπεριλαµβανοµένων περιπτώσεων απάτης.
γγ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθµιση οφειλών, η παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της οικείας
νοµοθεσίας και νοµολογίας και η µέριµνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας σε µη µισθωτούς ασφαλισµένους.
εε. Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών και αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση της εισπραξιµότητας.
στστ. Η επιµέλεια και ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην
ενσωµάτωση των κανόνων υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών στην εισπρακτική διαδικασία,και στις οικείες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους δηµόσιους
και ιδιωτικούς φορείς.
ζζ. Η λήψη µέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και
εσφαλµένων καταχωρίσεων.
ηη. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρµογών πληροφορικής για τον υπολογισµό των εισφορών των µη µισθωτών.
θθ. Η µέριµνα για την εξέταση αιτηµάτων των ασφαλισµένων
για τον επαναπροσδιορισµό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών
εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρµόδιες
υπηρεσίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γ. Τµήµα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη βεβαίωση και στην
είσπραξη των καθυστερούµενων εσόδων από εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και
η υποβολή προτάσεων για τα θέµατα αυτά.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων και η παροχή οδηγιών που αφορούν
στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των βεβαιωθεισών
οφειλών από εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων.
γγ. Η ενηµέρωση, παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούµενων στοιχείων ληξιπρόθεσµων οφειλών µη µισθωτών
ασφαλισµένων.
δδ. Η υποβοήθηση της νοµικής υπηρεσίας και λοιπών συναρµοδίων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν σε ληξιπρόθεσµες οφειλές
από εισφορές µη µισθωτών ασφαλισµένων, καθώς και η παροχή
οδηγιών σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
εε. Η λήψη µέτρων και η υποβολή προτάσεων για τη µείωση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών των µη µισθωτών ασφαλισµένων.
στστ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρµογής της οικείας
νοµοθεσίας, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής
ενηµερότητας ή/και ικανότητας στους ασφαλισµένους και τους
εργοδότες.
8. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Ελέγχων
β. Τµήµα Υποστήριξης Ελέγχων
γ. Τµήµα Αποτελεσµάτων Ελέγχων
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού Ελέγχων
αα. Η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και η ταξινόµηση των
κατάλληλων δεδοµένων από κάθε διαθέσιµη πηγή.
ββ. Ο προσδιορισµός, η κατηγοριοποίηση και η ποσοτικοποίηση του δυνητικού πεδίου δράσης.
γγ. Ο καθορισµός κριτηρίων για την επιλογή των ελεγκτικών
στόχων.
δδ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγραµµατισµού τακτικών,
εκτάκτων και προληπτικών ελέγχων.
εε. Η κατανοµή των ελεγκτικών στόχων του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
Ασφάλισης για την υλοποίηση των ελέγχων.
στστ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού.
ζζ. Η οργάνωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων στις οποίες
συµµετέχουν περισσότερα από ένα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης.
ηη. Η συγκέντρωση καταγγελιών και πληροφοριών από τους
πολίτες, η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η ταξινόµησή
τους µε βάση το βαθµό σπουδαιότητας.
θθ. Η αποστολή των καταγγελιών και των συλλεγεισών πληροφοριών στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης για
έλεγχο και η αρχειοθέτηση των καταγγελιών που κρίνονται ασαφείς ή είναι ιδιαίτερα χαµηλού βαθµού σπουδαιότητας.
ιι. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η αξιολόγηση και ο κατάλληλος χειρισµός παραπόνων εργοδοτών, ασφαλισµένων ή τρίτων
που αποστέλλονται στη Διεύθυνση απευθείας ή µέσω άλλων
υπηρεσιών δηµοσίου τοµέα ή Ανεξάρτητων Αρχών.
β. Τµήµα Υποστήριξης Ελέγχων:
αα. Η εκπόνηση και η επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων
ελέγχου.
ββ. Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η καθιέρωση εντύπων
ελαχίστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.
γγ. Η υποστήριξη των ελεγκτών µε την παροχή κάθε απαραίτητης πληροφορίας κατά την υλοποίηση των ελέγχων.
δδ. Η υποστήριξη κοινών επιχειρησιακών δράσεων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης.
εε. Η τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών για την οµοιόµορφη διενέργεια των ελέγχων.
στστ. Η διαµόρφωση σχεδίων εκθέσεων ανά κατηγορία ελέγχων, τα οποία θα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση από τους
ελεγκτές.
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ζζ. Η δηµιουργία και ο εµπλουτισµός αρχείου προτύπων υποθέσεων και εκθέσεων ελέγχου.
ηη. Η δηµιουργία και η συνεχής επικαιροποίηση αρχείου µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και τη µη καταβολή εισφορών εν γένει.
θθ. Ο προσδιορισµός απαιτήσεων για την επικαιροποίηση του
υφιστάµενου ή την ανάπτυξη νέου λογισµικού για την υποστήριξη των ελεγκτικών διαδικασιών.
ιι. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα ελέγχων και η
παροχή υποστήριξης στους ελεγκτές κατά τη διεξαγωγή των
ελέγχων.
γ. Τµήµα Αποτελεσµάτων Ελέγχων:
αα. Η συγκέντρωση των αποτελεσµάτων ελέγχου από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης και η έκδοση των αποτελεσµάτων σε µηνιαία και ετήσια βάση.
ββ. Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων ελέγχου.
γγ. Η εφαρµογή συστήµατος δεικτών για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων ελέγχου και των ελεγκτικών µονάδων ως προς
την ποιότητα, την αποτελεσµατικότητα, και την αποδοτικότητα.
δδ. Η συγκέντρωση προβληµάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων από τους ελεγκτές, η ταξινόµηση και η αξιολόγηση αυτών,
καθώς και η διαµόρφωση των κατάλληλων λύσεων.
εε. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης για όλα τα
θέµατα που αφορούν το ελεγκτικό έργο για την ασφάλιση,
καθώς και η σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για το
έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών.
10. Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)
διαρθρώνονται ως εξής:
α. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης, αποκεντρωµένο, µε έδρα
την Καβάλα.
β. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ζζ. Ε’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ηη. ΣΤ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
θθ. Ζ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
γ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και
Κέρκυρας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωµένο µε έδρα την
Κέρκυρα
ε. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
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γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
στ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
ζ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
η. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
θ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
στστ. Δ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ζζ. Ε’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ηη. ΣΤ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
θθ. Ζ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιι. Η’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιαια. Θ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιβιβ. Ι’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιγιγ. ΙΑ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιδιδ. ΙΒ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιειε. ΙΓ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
ιστιστ. ΙΔ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
ι. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης, αποκεντρωµένο µε έδρα τη
Μυτιλήνη.
ια. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης
αα. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
ββ. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων
γγ. Α’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
δδ. Β’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
εε. Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης.
11. Οι αρµοδιότητες των ΠΕΚΑ κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διοίκησης και Υποστήριξης:
αα. Η γραµµατειακή Υποστήριξη του ΠΕΚΑ.
ββ. Η τήρηση του αρχείου και του κοινού και εµπιστευτικού
πρωτοκόλλου.
γγ. Η διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση των απαιτούµενων βιβλίων διακίνησης.
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δδ. Η µέριµνα για τη µετακίνηση των υπαλλήλων σε εκτός
έδρας αποστολές για την επίτευξη του στόχου της Διεύθυνσης.
εε. Η µέριµνα για τον εφοδιασµό του ΠΕΚΑ µε αναλώσιµα
υλικά.
στστ. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού του ΠΕΚΑ και η επικύρωση φωτοαντιγράφων και λοιπών εγγράφων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ζζ. Η τήρηση βοηθητικού ατοµικού φακέλου υπαλλήλων που
υπηρετούν στο ΠΕΚΑ.
ηη. Η µέριµνα για τον καθαρισµό, τη συντήρηση, τη φύλαξη
και την ασφάλεια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του ΠΕΚΑ.
θθ. Η µέριµνα για τη συντήρηση και φύλαξη των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων που είναι διατεθειµένα στο ΠΕΚΑ, καθώς και η παρακολούθηση της κίνησής τους.
β. Τµήµα Προγραµµατισµού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσµάτων:
αα. Ο προγραµµατισµός της διενέργειας των ελέγχων και η
έκδοση εντολών ελέγχου.
ββ. Η υποστήριξη των ελεγκτών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
γγ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών
σχεδίων.
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
ελέγχων.
γ. Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης
αα. Η διενέργεια τακτικών, εκτάκτων, προληπτικών και ειδικών
ελέγχων για την ορθή εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
ββ. Η διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων ασφάλισης για την καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις.
γγ. Ο καταλογισµός και η βεβαίωση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των υπόχρεων και η επιβολή των
προβλεπόµενων κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβατικότητας.
12. Η Χωρική Αρµοδιότητα των Περιφερειακών Ελεγκτικών
Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εκτείνεται:
α. ΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντός των ορίων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
β. ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. ΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
δ. ΠΕΚΑ Ηπείρου και Κέρκυρας εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας.
ε. ΠΕΚΑ Θεσσαλίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
στ. ΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ζ. ΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου.
η. ΠΕΚΑ Πελοποννήσου εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
θ. ΠΕΚΑ Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής,
καθώς στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
ι. ΠΕΚΑ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στα όρια των Περιφερειών
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
ια. ΠΕΚΑ Κρήτης εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Με ειδική εντολή του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.:
α. Ελεγκτές από κάθε ΠΕΚΑ µπορούν να πραγµατοποιούν
ελέγχους σε οποιοδήποτε µέρος της Επικράτειας.
β. Οργανώνονται κοινές επιχειρησιακές δράσεις στις οποίες
συµµετέχουν περισσότερα από ένα ΠΕΚΑ.
14. Τα ΠΕΚΑ λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες
της εβδοµάδας µε κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους,
το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και
κατά τις ηµέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες ανάλογα µε τις
ανάγκες.
15. Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. παύει τη λειτουργία της στις 31.12.2016. Το
προσωπικό που υπηρετεί στις λειτουργούσες οργανικές της µονάδες µεταφέρεται στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λισης (ΠΕΚΑ) ως εξής:
α. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Αττικής.
β. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο
ΠΕΚΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Ηπείρου.
Τα ανωτέρω ΠΕΚΑ µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού
του Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για
την Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τον Κανονισµό της.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4387/2016
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθεται
περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ. Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών των Εντασσόµενων
ΦΚΑ».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται
περιπτώσεις στ’ έως ιβ’ ως εξής:
«στ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ζ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
η. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΕΤΑΑ
θ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΟΓΑ
ι. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΟΑΕΕ
ια. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΝΑΤ
ιβ. Τµήµα Προσωπικού πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ – ΕΤΑΤ».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθεται
περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Στα Τµήµατα των περιπτώσεων στ’ έως ιβ’ της προηγούµενης παραγράφου περιέρχονται αντίστοιχα οι αρµοδιότητες για
θέµατα προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α. των ακόλουθων οργανικών µονάδων των εντασσόµενων φορέων, οι οποίες καταργούνται από
1.1.2017:
α. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β. Τµήµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του πρώην ΕΤΑΠΜΜΕ.
γ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΕΤΑΑ.
δ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην Ο.Γ.Α., όπως αυτή υφίσταται κατά τις 31.12.2016.
ε. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΟΑΕΕ.
στ. Διεύθυνση Προσωπικού του πρώην Ν.Α.Τ., όπως αυτή υφίσταται κατά τις 31.12.2016.
ζ. Διεύθυνση Διοικητικού του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ.
Τα Τµήµατα των περιπτώσεων στ’ έως ιβ’ της προηγούµενης
παραγράφου λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και στη συνέχεια καταργούνται µε απόφαση
του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Ως Προϊστάµενοι στα Τµήµατα αυτά
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες των εντασσόµενων φορέων και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως
ισχύει.»
4. Στο άρθρο 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:
«8. Η Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας
β. Τµήµα Μελετών
γ. Τµήµα Κατασκευών
δ. Τµήµα Συντήρησης
ε. Τµήµα Μητρώου, Προγραµµατισµού και Διαγωνισµών Στέγασης.
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών
Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως:
α. Τµήµα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας µε αρµοδιότητες:
αα. Τη διαµόρφωση των ετήσιων και µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων στέγασης που αφορούν τη µελέτη, κατασκευή,
αγορά, µίσθωση, επέκταση, διαρρύθµιση των κτιριακών χώρων
και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
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ββ. Τη σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων, τον έλεγχο των
αντίστοιχων προγραµµάτων που συντάσσονται από τρίτους,
καθώς και τη µέριµνα για την έγκρισή τους.
γγ. Τη µέριµνα για τη µίσθωση ακινήτων και την εγκατάσταση
των µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητα ή µισθωµένα κτίρια.
δδ. Τη µέριµνα για τη λήψη µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που
αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθηκών εργασίας.
εε. Τη µέριµνα για την καταγραφή των υφιστάµενων προβληµάτων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτοµα
µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
στστ. Τη µέριµνα για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας
των ΑµεΑ στα κτίρια και για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους.
β. Τµήµα Μελετών µε αρµοδιότητες:
αα. Την εκπόνηση µελετών, τη µέριµνα για την έκδοση των
απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών
αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
ββ. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων µε τους αναδόχους εκπόνησης µελετών, την αξιολόγηση
των µελετών και την παραλαβή των συµβάσεων.
γγ. Την επίβλεψη και παραλαβή οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.
δδ. Τη µέριµνα για αυτοψίες και πραγµατογνωµοσύνες.
εε. Τον έλεγχο κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, µισθωµένων και προς µίσθωση κτηρίων.
στστ. Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδοµών στέγασης και τη µέριµνα της εξασφάλισης αυτών.
γ. Τµήµα Κατασκευών µε αρµοδιότητες:
αα. Την εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής
νέων κτηρίων, εκσυγχρονισµού, ανακαίνισης και διαρρύθµισης
υφισταµένων κτηρίων.
ββ. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γγ. Την παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
δδ. Τη διαχείριση και επίλυση νοµικών θεµάτων σε συνεργασία
µε τη Νοµική Υπηρεσία που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των
ανωτέρω έργων.
εε. Τη διενέργεια αυτοψιών και πραγµατογνωµοσυνών.
στστ. Την παροχή γνωµοδοτήσεων για τον καθορισµό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών
έργων.
δ. Τµήµα Συντήρησης µε αρµοδιότητες:
αα. Τη µέριµνα για τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια
των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του
Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών µε
σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και του κινητού εξοπλισµού.
γγ. Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για
τη συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων, οχηµάτων και συσκευών του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Την έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε υπαλλήλους µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του
οργανισµού σε µεταφορικά µέσα.
στστ. Τη µέριµνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και κίνηση µεταφορικών µέσων του Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Τµήµα Μητρώου, Προγραµµατισµού και Διαγωνισµών Στέγασης µε αρµοδιότητες:
αα. Την τήρηση και ενηµέρωση βάσης δεδοµένων ακίνητης περιουσίας, µισθώσεων και εκµισθώσεων, παγίων εξόδων και δαπανών συντήρησης κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
ββ. Τη µέριµνα συµπλήρωσης εντύπων για την ακίνητη περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθε-
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σία και το χειρισµό των σχετικών θεµάτων.
γγ. Τη µέριµνα για τη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της ακίνητης περιουσίας του
Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Τη µέριµνα για διαγωνισµούς µίσθωσης ή αγοράς ακινήτων σε εκτέλεση του προγράµµατος στέγασης, καθώς και τη µέριµνα για τη σύνταξη των απαιτούµενων προδιαγραφών.
εε. Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης και την επιµέλεια
για τη διενέργεια διαδικασίας διαγωνισµών τεχνικών έργων και
µελετών.
στστ. Το συντονισµό του συνόλου των τεχνικών δράσεων της
Διεύθυνσης και των Τµηµάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Ε.Φ.Κ.Α. µε αρµοδιότητες τα θέµατα τεχνικής φύσης, καθώς
και την παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων και την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων.
ζζ. Η µέριµνα για την εκµίσθωση ακινήτων του φορέα µέχρι
την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α..»
Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 68 του ν. 4387/
2016 αναριθµούνται σε 10 και 11, αντίστοιχα.
5. Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, ως εξής:
«12. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών των εντασσόµενων
ΦΚΑ συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΠΑΔ
β. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
γ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΕΤΑΑ και των Τοµέων αυτού
δ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΟΓΑ
ε. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΟΑΕΕ
στ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΝΑΤ
ζ. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ
η. Τµήµα Διαχείρισης Οικονοµικών πρώην ΕΤΑΤ.
13. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου αφορούν την περαίωση όλων των εκκρεµών υποθέσεων
της οικονοµικής διαχείρισης των πρώην ΦΚΑ και ιδίως:
α. Την κατανοµή και ενταλµατοποίηση των δαπανών.
β. Την ολοκλήρωση των απολογισµών-ισολογισµών και ελέγχων.
γ. Την επεξεργασία των στοιχείων και την υποβολή των προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών αναφορών και δηλώσεων.
14. Οι αρµοδιότητες των οικονοµικών υπηρεσιών και λογιστηρίων των εντασσόµενων φορέων ασκούνται, αντίστοιχα, από τα
τµήµατα της παραγράφου 2 και τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
15. Στα Τµήµατα της παραγράφου 12 ως Προϊστάµενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις
αντίστοιχες οργανικές µονάδες των εντασσόµενων φορέων και
κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β’ της παραγράφου 2
του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει.»
Άρθρο 35
Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων
Στο ν. 4387/2016 µετά το άρθρο 68, προστίθεται νέο άρθρο
68Α, ως εξής:
« Άρθρο 68Α
Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων
1. Η Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων διαρθρώνεται ως
εξής:
α. Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων
β. Διεύθυνση Α’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
γ. Διεύθυνση Β’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
δ. Διεύθυνση Γ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
ε. Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου
στ. Διεύθυνση Απονοµής Διακρατικών Συντάξεων
ζ. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
2. Η Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων συγκροτείται από τα
Τµήµατα:
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α. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων
β. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
δ. Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων
ε. Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή
της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου και η έκδοση σχετικών οδηγιών.
ββ. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση ή
την τροποποίηση της νοµοθεσίας απονοµής συντάξεων γήρατος
και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των αιτήσεων
για συντάξεις γήρατος και συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και
του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων
καλύτερης και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
δδ. Η µέριµνα για το σχεδιασµό εφαρµογών συντάξεων, καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υφιστάµενων
µηχανογραφικών εφαρµογών συντάξεων.
εε. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση αυτών.
στστ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωση αυτών στις
Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α., ο
χειρισµός θεµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συντάξεις αναπηρίας, επιδοµάτων και
λοιπών παροχών.
β. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή των
διατάξεων της νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα των συντάξεων
γήρατος και λόγω θανάτου.
ββ. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ιδιαίτερο
συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ.
γγ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η παρακολούθηση της νοµολογίας του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση των θέσεων της Διοίκησης
του Ε.Φ.Κ.Α. σε θέµατα ερµηνείας, εφαρµογής ή τροποποίησης
της νοµοθεσίας της ΕΕ, αλλά και σε προδικαστικά ερωτήµατα
και προσφυγές.
εε. Η εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ Ε.Φ.Κ.Α.
και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ µε σκοπό την ενηµέρωση των
ασφαλισµένων και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων των φορέων για την επίλυση ζητηµάτων συντονισµού
των διαφορετικών νοµοθεσιών στον τοµέα των συντάξεων.
στστ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρµόδιες ελληνικές αρχές επί των Κανονισµών και των Οδηγιών της
ΕΕ για συνταξιοδοτικά θέµατα, καθώς και για θέµατα σχετικά µε
τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Διακινούµενων Εργαζόµενων (ΔΕΚΑΔΕ).
ζζ. Η διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον
συµψηφισµό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως.
ηη. Η διαχείριση θεµάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωµής των συνταξιούχων, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της
ΕΕ και η έκδοση οδηγιών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που ανακύπτουν.
θθ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των αιτήσεων συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου της ΕΕ, καθώς και
του ρυθµού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων
καλύτερης και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
ιαια. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων και η µέριµνα για την αντιµετώπιση αυτών.
ιβιβ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότη-
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σης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις
Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Τµήµα Νοµοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συµβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
αα. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή των
διατάξεων των ΔΣΚΑ στον τοµέα των συντάξεων γήρατος και
λόγω θανάτου.
ββ. Ο χειρισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε το ιδιαίτερο
συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισµών µε τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση.
γγ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση ερµηνευτικών οδηγιών εφαρµογής προς τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Ε.Φ.Κ.Α..
δδ. Η εκπόνηση προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ Ε.Φ.Κ.Α.
και κρατών µε τα οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ, µε σκοπό την ενηµέρωση των ασφαλισµένων και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων των φορέων για την επίλυση ζητηµάτων
συντονισµού των διαφορετικών νοµοθεσιών στον τοµέα των συντάξεων.
εε. Η διαχείριση θεµάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωµής των συνταξιούχων, σύµφωνα µε τις ΔΣΚΑ και η έκδοση
οδηγιών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν.
στστ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρµόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιµασία των θεµάτων των διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ,
στον τοµέα των συντάξεων.
ζζ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρµόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιµασία των θεµάτων των διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση ΔΣΚΑ, στον τοµέα
των συντάξεων.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των αιτήσεων για διακρατικές συντάξεις γήρατος, καθώς και του ρυθµού
εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης
και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης.
θθ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβληµάτων
και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρµογών συντάξεων
και η µέριµνα για την αντιµετώπιση αυτών.
ιι. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
και η παροχή οδηγιών για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Τµήµα Μητρώου Συνταξιούχων
αα. Η µέριµνα για την τήρηση, την ενηµέρωση, τον έλεγχο και
την εκκαθάριση του µητρώου των συνταξιούχων.
ββ. Η διαγραφή των αποβιωσάντων συνταξιούχων
γγ. Η µέριµνα για την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών.
δδ. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κίνηση και τις µεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και
η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων.
εε. Ο χειρισµός θεµάτων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε συνταξιούχους και αιτούντες σύνταξη.
στστ. Η έκδοση φύλλων µεταβολών προς τους συνταξιούχους.
ζζ. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δηµόσιους φορείς σχετικά µε την κίνηση, τις µεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων.
ηη. Οδηγίες για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων
που αφορούν στο ύψος στην αιτία, στη χρονική διάρκεια των καταβαλλοµένων συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου.
ε. Τµήµα Δειγµατοληπτικών Ελέγχων
αα. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως µεταβολών στις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω
θανάτου.
ββ. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µεθόδων για την επιλογή
των πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτελούν το δείγµα
προς έλεγχο.
γγ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρµογή και τη βελτίωση
των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων.
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δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
δειγµατοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν.
4. Οι Διευθύνσεις Α’, Β’ και Γ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
συγκροτούνται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµατα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος.
5. Οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων Α’, Β’ και Γ’ Απονοµής
Συντάξεων Γήρατος κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως
εξής:
α. Τµήµατα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Απονοµής Συντάξεων Γήρατος
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης
από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος, και η έκδοση και
κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρατος,
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
αα. Η µέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκµηριωτικού υλικού, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., επί
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου
µέσου για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των απόψεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισµένους στα
αρµόδια δικαστήρια, για θέµατα που αφορούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών µε
την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την οµοιόµορφη
αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσεων και
των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Γήρατος
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων γήρατος.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων,
καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η µέριµνα για τη λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος
συνδικαιούχων ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις µη δήλωσης του θανάτου.
6. Η χωρική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Απονοµής Συντάξεων Γήρατος είναι η ακόλουθη:
α. Η Α’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απονέµει τις
συντάξεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο
τµήµα του Ελληνικού Κράτους.
β. Η Β’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απονέµει τις
συντάξεις για την Περιφέρεια Αττικής.
γ. Η Γ’ Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων Γήρατος απονέµει τις
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συντάξεις για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
7. Η Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµατα Α’, Β’ και Γ’ Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου.
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω Θανάτου.
8. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Συντάξεων
λόγω Θανάτου κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµατα Α’, Β’ και Γ’ Απονοµής Συντάξεων λόγω Θανάτου
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής συντάξεων λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων λόγω θανάτου και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών µε τις οποίες καθορίζεται η µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη λόγω θανάτου.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων λόγω θανάτου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
αα. Η µέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκµηριωτικού υλικού προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., επί
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου
µέσου για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισµένους στα αρµόδια δικαστήρια για θέµατα που αφορούν τη νοµοθεσία
χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών µε
την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την οµοιόµορφη
αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, ταξινόµηση, στατιστική παρακολούθηση
και αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσεων και των
προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
γ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων λόγω Θανάτου
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων λόγω θανάτου.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων κατά κατηγορία ατοµικών
µερίδων των συνταξιούχων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων,
καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος συνδικαιούχων
ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις µη
δήλωσης του θανάτου.
9. Η Διεύθυνση Απονοµής Διακρατικών Συντάξεων συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων ΕΕ
β. Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ
γ. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ.
10. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Απονοµής Διακρατικών
Συντάξεων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων ΕΕ
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αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου
των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οικείων αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προσφυγών για
θέµατα των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών, µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
εε. Η έκδοση τροποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
στστ. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω
θανάτου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
ζζ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρατος ή και
λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ηη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τµήµατα Α’ και Β’ Απονοµής Συντάξεων ΔΣΚΑ
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονοµής συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες µε τις οποίες η
Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου
για τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς
και η έκδοση και κοινοποίηση των οικείων αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προσφυγών για
θέµατα συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες µε
τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
δδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών µε τις οποίες καθορίζεται η µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
εε. Η έκδοση τροποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
στστ. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω
θανάτου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
ζζ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης γήρατος ή και
λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ηη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τµήµα Ενστάσεων και Προσφυγών
αα. Η µέριµνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκµηριωτικού υλικού, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., επί
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου
βοηθήµατος και µέσου για θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων µέσων
ή βοηθηµάτων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισµένους στα αρµόδια δικαστήρια για θέµατα που αφορούν τη νοµοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της
ΕΕ και τις χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ. Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών µε
την παροχή δεδοµένων και πληροφοριών για την οµοιόµορφη
αντιµετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων, των ενστάσεων και
των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
εε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση θεµάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω
θανάτου των χωρών της ΕΕ και των χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιού-
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χων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων,
καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η λήψη κάθε δικαστικού µέτρου σε βάρος συνδικαιούχων
ή και κληρονόµων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις µη
δήλωσης του θανάτου.»
Άρθρο 36
Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Α νέο άρθρο
68Β ως εξής:
«Άρθρο 68Β
Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας
1. Η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήµα
β. Διεύθυνση Λοιπών Παροχών
γ. Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης
δ. Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων
2. Η Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήµα συγκροτείται από
τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Παροχών
β. Τµήµα Επιδοµάτων Μητρότητας
γ. Τµήµα Εξόδων Κηδείας
δ. Τµήµα Επιδοµάτων Ασθένειας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Βασικών Παροχών σε
Χρήµα κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Νοµοθεσίας Παροχών
αα. Ο χειρισµός θεµάτων, που αφορούν τις παροχές επιδοµάτων µητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδοµάτων ασθενείας, τα
οποία προκύπτουν από την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας
και η έκδοση σχετικών οδηγιών.
ββ. Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση ή
την τροποποίηση του Κανονισµού Ασφάλισης και Παροχών σχετικά µε τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα ασθενείας.
γγ. Η µέριµνα για το σχεδιασµό εφαρµογών για τα επιδόµατα
µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα ασθενείας,
καθώς και την αναβάθµιση και επικαιροποίηση των υφιστάµενων
µηχανογραφικών εφαρµογών.
δδ. Η συγκέντρωση, η αξιολόγηση προβληµάτων και προτάσεων για τα επιδόµατα µητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόµατα ασθενείας και η µέριµνα για την αντιµετώπιση αυτών.
εε. Η τυποποίηση των Δελτίων Παροχών (Μητρότητας, Εξόδων Κηδείας και Επιδοµάτων Ασθένειας) και η έκδοση οδηγιών
για την ορθή συµπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του
Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Επιδοµάτων Μητρότητας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Επιδόµατος Μητρότητας από τις
Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και
η πληρωµή του επιδόµατος µητρότητας στους δικαιούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για
επιδόµατα µητρότητας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τµήµα Εξόδων Κηδείας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Εξόδων Κηδείας από τις Τοπικές
Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωµή των Εξόδων Κηδείας στους δικαιούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για
Έξοδα Κηδείας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
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δ. Τµήµα Επιδοµάτων Ασθένειας
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Επιδόµατος Ασθένειας από τις
Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και
η πληρωµή των επιδοµάτων ασθένειας στους δικαιούχους.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για
επιδόµατα ασθένειας.
γγ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
4. Η Διεύθυνση Λοιπών Παροχών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Παροχών σε Χρήµα ή Είδος
β. Τµήµα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Παροχών σε Είδος
αα. Η συγκέντρωση των αιτηµάτων για έξοδα παροχών σε
χρήµα, όπως τα έξοδα παιδικών σταθµών, τα έξοδα κατασκηνώσεων, τα επιδόµατα ανεργίας, τα δώρα εφηµεριδοπωλών, κ.λπ..
ββ. Η εξέταση, η έγκριση και η καταβολή στους δικαιούχους
των ανωτέρω παροχών σε χρήµα.
γγ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για
τις ανωτέρω παροχές.
δδ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τµήµα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών
αα. Η παραλαβή των Δελτίων Προσυνταξιοδοτικών Παροχών
από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωµή των προσυνταξιοδοτικών παροχών στους
δικαιούχους.
ββ. Η αναπροσαρµογή των προσυνταξιοδοτικών παροχών
µετά τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας
σύνταξης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γγ. Μέχρι την έναρξη του οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α.: η περαίωση όλων των εκκρεµοτήτων των προσυνταξιοδοτικών παροχών
του πρώην ΕΤΑΤ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 31.12.2016,
η παραλαβή και η περαίωση των αιτήσεων προσυνταξιοδοτικών
παροχών από την 1.1.2017 και µετά.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για
προσυνταξιοδοτικές παροχές.
εε. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
6. Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης συγκροτείται από τα
Τµήµατα:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού και Σύστασης Υγειονοµικών Επιτροπών
β. Τµήµα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονοµικών
Επιτροπών
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Υγειονοµικών Επιτροπών
7. Οι αρµοδιότητες της Ιατρικής Αξιολόγησης κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Προγραµµατισµού και Σύστασης Υγειονοµικών Επιτροπών
αα. Με βάση τα δεδοµένα ο προσδιορισµός του πλήθους και
των περιοχών λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), καθώς και η εισήγηση για τη σύσταση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.).
ββ. Η καταγραφή, µε βάση τα δεδοµένα, του απαιτούµενου
αριθµού ιατρών του Ειδικού Σώµατος συνολικά ανά ειδικότητα
και ανά περιοχή.
γγ. Η συγκρότηση των τακτικών και έκτακτων Υγειονοµικών
Επιτροπών, καθώς και ο αριθµός συµµετοχών έκαστου ιατρού
στην Υγειονοµική Επιτροπή ανά σηµείο παροχής υπηρεσιών
ΚΕ.Π.Α..
δδ. Η έκδοση ανακλητικών αποφάσεων επί αδυναµίας συµµετοχής ιατρών.
εε. Η κατάρτιση µηνιαίων καταστάσεων αµοιβής ιατρών και
γραµµατέων που δικαιούνται ειδικής αποζηµίωσης, λόγω συµµετοχής στις Υγειονοµικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και η
συλλογή των απαιτούµενων προς τούτο στοιχείων.
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στστ. Η µέριµνα για την ένταξη νέων ιατρών στο Ειδικό Σώµα,
σύµφωνα µε τις ανάγκες που διατυπώνονται από το Τµήµα Προγραµµατισµού.
ζζ. Η δηµιουργία και η τήρηση Μητρώου Ειδικού Σώµατος ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και του Σώµατος γραµµατέων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
β. Τµήµα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονοµικών
Επιτροπών
αα. Η παροχή εγγράφων διευκρινίσεων επί αιτηµάτων φορέων
για αποσαφήνιση – συµπλήρωση των γνωµοδοτήσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών όπου αυτό απαιτείται.
ββ. Η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, εγγράφων, καθώς και η παροχή διευκρινίσεων προς κάθε αρµόδια διοικητική και δικαστική
αρχή σε θέµατα αναπηρίας.
γγ. Η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών ασφαλισµένων ή
ανασφάλιστων κατά των οριστικοποιηµένων γνωµατεύσεων των
Υγειονοµικών Επιτροπών.
δδ. Η µέριµνα για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Υγειονοµικών Επιτροπών και για την τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας τους.
εε. Η µέριµνα για την εκπαίδευση και διαρκή επιµόρφωση των
ιατρών του Ειδικού Σώµατος, καθώς και των γραµµατέων των
Υγειονοµικών Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α..
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Υγειονοµικών Επιτροπών
αα. Η έκδοση αποφάσεων για τις γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών.
ββ. Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων επί των γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών Επιτροπών.
γγ. Η αποστολή των αποφάσεων των Υ.Ε. στις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
δδ. Η µέριµνα για την ορθή τήρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Αναπηρίας, η αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν
κατά την εφαρµογή του και η υποβολή προτάσεων για την αναθεώρησή του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
εε. Η κατάρτιση εισηγήσεων γνωµοδοτικού χαρακτήρα, προς
τα αρµόδια διοικητικά όργανα για την άσκηση προσφυγών στις
Δευτεροβάθµιες Υγειονοµικές Επιτροπές.
στστ. Η πραγµατοποίηση µελετών και στατιστικών αναλύσεων
για τις γνωµατεύσεις των Υ.Ε. και η έκδοση οδηγιών για την ενιαία και οµοιόµορφη αντιµετώπιση των περιστατικών από τις Υ.Ε..
ζζ. Ο συστηµατικός έλεγχος των γνωµατεύσεων των Υ.Ε. µέσω
της καθιέρωσης και της λειτουργίας Επιτροπής Δειγµατοληπτικού Ελέγχου.
8. Η Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας, Ατυχηµάτων συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα
β. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ανικανότητας
γ. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων.
9. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Ανικανότητας,
Ατυχηµάτων και Αποκατάστασης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα
αα. Ο καθορισµός των δεδοµένων, η τήρηση και η διαρκής
ενηµέρωση του Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα.
ββ. Η εφαρµογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και
ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδοµένων του
Μητρώου Προσώπων µε Ανικανότητα.
γγ. Ο έλεγχος των δεδοµένων του Μητρώου Προσώπων µε
Ανικανότητα για τον εντοπισµό εσφαλµένων καταχωρίσεων,
καθώς και η λήψη µέτρων για την πρόληψη τέτοιων καταχωρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα σχετικά µε το
Μητρώο Προσώπων µε Ανικανότητα, καθώς και η µέριµνα για τη
χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
εε. Η µέριµνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων αναφορών µε στατιστικά στοιχεία των µητρώων.
στστ. Η µέριµνα για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας
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περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
β. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ανικανότητας
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξεων Ανικανότητας από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων ανικανότητας και η έκδοση
και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ανικανότητας.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης ανικανότητας, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τµήµα Απονοµής Συντάξεων Ατυχηµάτων
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξεων Ατυχηµάτων από τις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Ο υπολογισµός των συντάξεων ατυχηµάτων και η έκδοση
και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων δικαστικών
αρχών µε τις οποίες καθορίζεται ή µεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόµενη σύνταξη ατυχηµάτων.
δδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων.
εε. Η αναπροσαρµογή των συντάξεων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
στστ. Η αναστολή ή ο περιορισµός της σύνταξης ατυχηµάτων,
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
δ. Τµήµα Εκκαθάρισης και Πληρωµής Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και η πληρωµή των συντάξεων ανικανότητας και ατυχηµάτων.
ββ. Η ενηµέρωση των τηρούµενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατοµικών µερίδων µε τις εκάστοτε µεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
δδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων,
καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 37
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Β νέο άρθρο
68Γ, ως εξής:
«Άρθρο 68Γ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής
β. Διεύθυνση Μελετών.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Προγράµµατος και Επιχειρησιακής
Δράσης
β. Τµήµα Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Ανάλυσης Πολιτικής κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως
εξής:
α. Τµήµα Στρατηγικού Προγράµµατος και Επιχειρησιακής
Δράσης
αα. Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του

Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζοντας χρονοδιάγραµµα υλοποίησης δράσεων/
έργων, καθώς και τους απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινους και
οικονοµικούς).
ββ. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει
συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά
και άλλα στοιχεία που αφορούν στην εφαρµογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος και παρέχει κάθε αναγκαία
τεκµηρίωση και πληροφόρηση.
γγ. Φροντίζει για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών
στοιχείων για την εφαρµοζόµενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική
πολιτική και αναπτύσσει και διαχειρίζεται σύστηµα ανάλυσης
πληροφοριών και δεδοµένων.
δδ. Συγκεντρώνει, µελετά και επεξεργάζεται προτάσεις, εκθέσεις και πορίσµατα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών ή άλλων
Φορέων, για θέµατα σχετικά µε τον τοµέα αρµοδιοτήτων του
Ε.Φ.Κ.Α. και µεριµνά για την αξιοποίησή τους.
εε. Επιµελείται το συντονισµό θεµάτων Διεθνών/Διακρατικών
Οργανισµών ή άλλων Φορέων του τοµέα αρµοδιότητας του
Ε.Φ.Κ.Α. και προωθεί την συνεργασία µε αυτούς.
στστ. Αναλύει τις επιµέρους ενέργειες κάθε σχετικής διαδικασίας, µε σκοπό τον εντοπισµό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης
του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσµατος (ποιότητα, ποσότητα) µε
µεγαλύτερη οικονοµία πόρων και χρόνου.
ζζ. Παρέχει κάθε φύσης επιστηµονική υποστήριξη στα Όργανα
Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
β. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων.
αα. Μεριµνά για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και την γενικότερη αξιολόγηση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας αυτών, καθώς
και την υποβολή προτάσεων, αρµοδίως, για την αναπροσαρµογή
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων,
ββ. Συλλέγει, αξιολογεί και καταγράφει τις µεθόδους, τα µέσα
και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων της ασφαλιστικής και
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, παρακολουθεί τις επικρατούσες
τάσεις παραβατικότητας και υποβάλλει προτάσεις αντιµετώπισης αυτών, σύµφωνα και µε τις διεθνείς πρακτικές.
γγ. Αξιολογεί τις µεθόδους και την ποιότητα των ελέγχων που
ασκούνται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
και εισηγείται µέτρα για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια των
ελέγχων αυτών, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητάς τους.
δδ. Διενεργεί δειγµατοληπτικό επανέλεγχο υποθέσεων για τη
διακρίβωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους.
εε. Παρακολουθεί σε τριµηνιαία βάση την υλοποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγραµµατισµού δράσης των υπηρεσιών
του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποτελεσµάτων του προγραµµατισµού δράσης, µε τη χρήση συστήµατος δεικτών µέτρησης, ώστε
να γίνονται διορθωτικές παρεµβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.
και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
στστ. Εισηγείται για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και
διοικητικών µέτρων, βάσει των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και
στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ετήσια απολογιστική έκθεση των δράσεων του
φορέα.
ηη. Παρέχει κάθε φύσης επιστηµονική υποστήριξη στα Όργανα Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
4. Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
β. Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Αναλογιστικών Μελετών
αα. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονοµικών µελετών, σχετιζοµένων προς την οικονοµική πορεία του Ε.Φ.Κ.Α. γενικώς,
καθώς και προς την κατά κλάδους ή τοµείς δραστηριότητά του.
ββ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων των
πάσης φύσεως παροχών του ασφαλισµένου πληθυσµού που χορηγεί ο Ε.Φ.Κ.Α., παρακολούθηση ασφαλιστικών µεγεθών, υπο-
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λογισµός σχετικών δεικτών.
γγ. Οι προβλέψεις και οι εκτιµήσεις ασφαλιστικών µεγεθών και
η σύνταξη συναφών εκθέσεων.
δδ. Η κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Ε.Φ.Κ.Α. και των πληροφοριών από ηµεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκµηρίωσης, καθώς
και η διενέργεια ερευνών σχετικά µε την επίτευξη των σκοπών
και στόχων του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η ανάπτυξη αναλογιστικού µοντέλου και η παρακολούθηση
των αποτελεσµάτων του σε ετήσια βάση.
β. Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµικών Αναλύσεων
αα. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών, µελετών και αναλύσεων για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού
συστήµατος βάσει αρχών, όπως κόστους- οφέλους, µε σκοπό
την επισήµανση προβληµάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος.
ββ. Εκπονεί/επιβλέπει µελέτες που αφορούν στην ευθυγράµµιση του στρατηγικού προγράµµατος του φορέα µε την οργανωτική του διάρθρωση και επιβλέπει την εφαρµογή των οργανωτικών βελτιώσεων, που προκύπτουν από τις ως άνω µελέτες.
γγ. Η κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων και σύνταξη συναφών εκθέσεων.
δδ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιµότητας, εργατικών ατυχηµάτων κ.λπ. του ασφαλισµένου πληθυσµού και η κατάρτιση συναφών εκθέσεων.
εε. Η επιµέλεια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανοµής όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που
χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.
στστ. Η συνεργασία µε ηµεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκµηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται µε τη συγκέντρωση
και επεξεργασία στοιχείων για θέµατα συναφή µε τα αντικείµενα
του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Η κατάρτιση οικονοµικών µελετών σχετιζοµένων προς την
οικονοµική πορεία του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και προς την κατά κλάδους και τοµείς δραστηριότητά του.»
Άρθρο 38
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Γ νέο άρθρο
68Δ, ως εξής:
«Άρθρο 68Δ
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας
β. Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
γ. Διεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
δ. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού, Συντονισµού και Ασφάλειας συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού
β. Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Εξοπλισµού και Λογισµικού
γ. Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Συντονισµού
και Ασφάλειας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Συντονισµού
αα. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση, o σχεδιασµός, η ανάπτυξη
και προµήθεια εφαρµογών πληροφορικής που απαιτούνται νια
την υποστήριξη του έργου του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η σύνταξη µελετών και προτάσεων για θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η παρακολούθηση, ο προγραµµατισµός, η προετοιµασία
και η διαχείριση έργων µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων
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(ΕΣΠΑ κ.λπ.) και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων.
δδ. Η έρευνα και ο σχεδιασµός για την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών πληροφορικής.
εε. Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και η καταγραφή των αναγκών για θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών
του Ε.Φ.Κ.Α..
στστ. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και
εντοπισµού προβληµάτων στη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ζζ. Ο συντονισµός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την προµήθεια
εξοπλισµού, εφαρµογών και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
ηη. Ο συντονισµός των περιφερειακών τµηµάτων πληροφορικής σε θέµατα λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισµού και λογισµικού.
θθ. Η σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου
πληροφορικής και επικοινωνιών.
β. Τµήµα Προδιαγραφών, Προµήθειας και Μητρώου Εξοπλισµού και Λογισµικού
αα. Η επιµέλεια για τον προσδιορισµό και τη σύνταξη των προδιαγραφών σχετικά µε την προµήθεια εξοπλισµού, εφαρµογών,
υπηρεσιών και αναλωσίµων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ Η παρακολούθηση της πορείας και των διαδικασιών διαβούλευσης, δηµοσίευσης και αξιολόγησης των διαγωνισµών εξοπλισµού, εφαρµογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αναλωσίµων.
γγ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συµβάσεων µε τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και
προµήθειας αναλώσιµων που αφορούν εξοπλισµό και εφαρµογές πληροφορικής και επικοινωνιών.
δδ. Η παρακολούθηση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες.
εε. Η τήρηση και η διαρκής ενηµέρωση µητρώου εξοπλισµού,
λογισµικού και εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
γ. Τµήµα Ασφάλειας Συστηµάτων και Εφαρµογών
αα. Η παρακολούθηση και η διαρκής ενηµέρωση της εξέλιξης
των τεχνολογιών σε θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Η εκπόνηση µελετών και η διατύπωση προτάσεων για τη
διαµόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που θα
εφαρµόζεται από το Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου ασφάλειας
και η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του.
δδ. Η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας.
εε. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή διαδικασιών εναρµόνισης
των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.Φ.Κ.Α. µε εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
στστ. Η σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα του σχεδίου ασφάλειας.
ζζ. Η επιµέλεια για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των
διαβαθµισµένων πληροφοριών.
4. Η Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών
β. Τµήµα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδοµών
γ. Τµήµα Διαχείρισης Υποδοµών Περιφερειακών Υπηρεσιών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών
αα. Η διαχείριση, επίβλεψη, συντήρηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των κεντρικών υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Η εγκατάσταση και η επικαιροποίηση του λογισµικού των
κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας δεδοµένων, καθώς και η µέριµνα για την ανάκαµψη από καταστρο-
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φές.
δδ. Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθεσιµότητας των συστηµάτων πληροφορικής και υλοποίηση σχεδίων ταχείας ανάκαµψης αυτών από βλάβη ή καταστροφή.
εε. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
στστ. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού τεκµηρίωσης όλων των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζζ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών
µε τα θέµατα των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού και λογισµικού των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
θθ. Η καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίµων υλικών.
β. Τµήµα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδοµών
αα. Η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήριξη και η
παρακολούθηση των συστηµάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δικτύων (intranet).
ββ. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η συντήρηση
και η επικαιροποίηση του λογισµικού των συστηµάτων εξωτερικής επικοινωνίας, καθώς και των εσωτερικών δικτύων.
γγ. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των
δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
δδ. Η µέριµνα για την επικοινωνία µε δίκτυα και δικτυακούς
κόµβους άλλων εγχώριων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών (Διαλειτουργικότητα).
εε. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού τεκµηρίωσης όλων των συστηµάτων επικοινωνίας.
στστ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυακών υποδοµών και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών µε τα θέµατα
των συστηµάτων επικοινωνίας.
ζζ. Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθεσιµότητας των δικτυακών υποδοµών και υλοποίηση σχεδίων ταχείας
ανάκαµψης αυτών από βλάβη ή καταστροφή.
ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στα διαδικτυακά συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή την αντικατάσταση
του υπάρχοντος εξοπλισµού.
θθ. Καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίµων
υλικών.
γ. Τµήµα Διαχείρισης Υποδοµών Περιφερειακών Υπηρεσιών
αα. Ο προσδιορισµός των αναγκών, η µεταφορά, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η υποστήριξη της λειτουργίας του περιφερειακού εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών
(Προσωπικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Τηλέφωνα, Φωτοτυπικά,
FAX κ.λπ.)
ββ. Η εγκατάσταση και η αναβάθµιση του λογισµικού του περιφερειακού εξοπλισµού και η λήψη µέτρων για την ασφαλή λειτουργία.
γγ. Ο προσδιορισµός των αναγκών και η εγκατάσταση εφαρµογών πληροφορικής (εφαρµογές γραφείου κ.λπ.) για κάθε θέση
εργασίας.
δδ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των περιφερειακών
υποδοµών και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών µε τα θέµατα των περιφερειακών υποδοµών.
εε. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία
των υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών.
στστ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στα περιφερειακά συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθµιση ή την αντικατάσταση
του υπάρχοντος εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών
πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζζ. H καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίµων υλικών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6. Η Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας συγκροτείται από
τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Πληροφορικής
β. Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων
γ. Τµήµα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης.
7. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών Πληροφορικής
αα. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση, ο σχεδιασµός, η προµήθεια
και η ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής που απαιτούνται για
την υποστήριξη του έργου του Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η συντήρηση, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
γγ. Η εφαρµογή περιοδικών τακτικών και εκτάκτων ελέγχων
για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
δδ. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδοµένα.
εε. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
στστ. Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του υλικού τεκµηρίωσης όλων των εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ζζ. Η επιµέλεια για την έκδοση περιοδικών και εκτάκτων τυποποιηµένων αναφορών και στατιστικών πινάκων σχετικών µε το
έργο των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων
αα. Η µέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία
των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής.
ββ. Η προετοιµασία, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η εισαγωγή
δεδοµένων στις βάσεις δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την ποιότητα
και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
δδ. Η επιµέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωµάτωση των
δεδοµένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδοµένων του Ε.Φ.Κ.Α..
εε. Η υποστήριξη, η ενηµέρωση και η καθοδήγηση των χρηστών, καθώς και η καταγραφή και αξιολόγηση των προβληµάτων
και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες.
στστ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
ζζ. Ο καθορισµός των κανόνων ανταλλαγής των δεδοµένων και
η προετοιµασία και η σύναψη συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων µε τους άλλους φορείς.
ηη. Ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης σε εφαρµογές και δεδοµένα, καθώς και η πιστοποίηση των χρηστών.
θθ. Ο προσδιορισµός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρµογών
αυτόµατης ανταλλαγής των δεδοµένων, καθώς και η µέριµνα για
την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρµογών ανταλλαγής δεδοµένων (Διαλειτουργικότητα).
ιι. Η εφαρµογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδοµένων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
γ. Τµήµα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης
αα. Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του Ιδρύµατος.
ββ. Η επικαιροποίηση και η διαρκής υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης
των πολιτών.
γγ. Η διαµόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρµογή κανόνων και
συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών.
δδ. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων και
των πολιτών, ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση των διαδικτυακών εφαρµογών εξυπηρέτησης των πολιτών.
εε. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριακού και ενηµερωτικού υλικού, καθώς και οδηγιών για τους πολίτες.
στστ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση προβληµάτων.»
Άρθρο 39
Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων
και Εργοδοτών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στο ν. 4387/2016 προστίθεται µετά το άρθρο 68Δ νέο άρθρο
68Ε, ως εξής:
«Άρθρο 68Ε
Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων
και Εργοδοτών
1. Η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων και Εργοδοτών της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του παρόντος διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση
β. Διεύθυνση Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
2. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά
β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
γ. Τµήµα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης των πολιτών.
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένης πληροφόρησης µε κατανοητό
τρόπο στα ερωτήµατα των πολιτών που αφορούν θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολιτών στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων και
των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή τους στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
β. Τµήµα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
αα. Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτηµάτων
και ερωτήσεων των πολιτών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένων απαντήσεων στα αιτήµατα και
τις ερωτήσεις των πολιτών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
που αφορούν θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολιτών στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων και
των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή τους στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
γ. Τµήµα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας αα. Η
λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτηµάτων και ερωτήσεων των πολιτών µέσω συντόµων µηνυµάτων (SMS), FAX
κ.λπ..
ββ. Η παροχή πιστοποιηµένων απαντήσεων στα αιτήµατα και
τις ερωτήσεις των πολιτών µέσω συντόµων µηνυµάτων (SMS),
FAX κ.λπ. που αφορούν θέµατα ασφάλισης και συντάξεων.
γγ. Η καταγραφή και η προώθηση αιτηµάτων των πολιτών στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση.
δδ. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων και
των αιτηµάτων των πολιτών και η προώθησή τους στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
4. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών
β. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών
Υπηρεσιών.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων ως εξής:
α. Τµήµα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αα. Η διαρκής παρακολούθηση της επιχειρησιακής λειτουργίας των τοπικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.
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ββ. Η µέριµνα για την αποτελεσµατική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των υποδοµών του Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η µέριµνα για την καταγραφή και την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.
δδ. Η συγκριτική αξιολόγηση του έργου των περιφερειακών
και των τοπικών υπηρεσιών και η διατύπωση προτάσεων οµοιόµορφης λειτουργίας.
β. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης των Περιφερειακών
Υπηρεσιών
αα. Ο συντονισµός των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών
του Ε.Φ.Κ.Α. για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγραµµατισµού.
ββ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγραµµατισµού του Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη µέτρων για την έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων.
γγ. Η µέριµνα για την τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών
και τοπικών υπηρεσιών.
δδ. Η µέριµνα για την καταλληλότητα και τη λειτουργικότητα
των υποδοµών στέγασης των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών.»
Άρθρο 40
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Α, ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
1. Όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοµοτηνής µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ροδόπης µε Έδρα την
Κοµοτηνή.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Δράµας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Δράµας µε Έδρα τη Δράµα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης µετονοµάζεται σε
Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Έβρου µε Έδρα την Αλεξανδρούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Διδυµοτείχου µετονοµάζεται σε Β’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Έβρου µε Έδρα το Διδυµότειχο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ορεστιάδας µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Έβρου µε Έδρα την Ορεστιάδα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καβάλας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καβάλας µε Έδρα την
Καβάλα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ξάνθης µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Ξάνθης µε Έδρα την Ξάνθη.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιωνίας Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται
σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα
την Ιωνία Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλαµαριάς µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα την Καλαµαριά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νεάπολης Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Τούµπας µετονοµάζεται σε Δ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα την Τούµπα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Εικοστής Πέµπτης Μαρτίου µετονοµάζεται σε Ε’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα την Εικοστής Πέµπτης Μαρτίου.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Εύοσµου µετονοµάζεται σε ΣΤ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τον Εύοσµο.
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• Τοπικό Υποκατάστηµα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Ζ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Η’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσσαλονίκης
µε Έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Βέροιας µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη Βέροια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νάουσας µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη Νάουσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξάνδρειας µετονοµάζεται σε Γ’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα την Αλεξάνδρεια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αξιούπολης µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα την Αξιούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κιλκίς µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Κιλκίς.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αριδαίας µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την Αριδαία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Έδεσσας µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την Έδεσσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γιαννιτσών µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα τα Γιαννιτσά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κατερίνης µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Πιερίας µε Έδρα την Κατερίνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σερρών µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τις Σέρρες.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πολύγυρου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα τον Πολύγυρο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέων Μουδανιών µετονοµάζεται σε
Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα τα Νέα
Μουδανιά.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Κοζάνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα την Κοζάνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πτολεµαΐδας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα την Πτολεµαΐδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γρεβενών µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Γρεβενών µε Έδρα τα Γρεβενά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καστοριάς µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Καστοριάς µε Έδρα την Καστοριά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Φλώρινας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Φλώρινας µε Έδρα τη Φλώρινα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έδρα τα
Ιωάννινα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άρτας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Άρτας µε Έδρα την Άρτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ηγουµενίτσας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Θεσπρωτίας µε Έδρα την Ηγουµενίτσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πρέβεζας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Πρέβεζας µε Έδρα την Πρέβεζα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ανατολικής Λάρισας µετονοµάζεται
σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Λάρισας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καρδίτσας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Καρδίτσας µε Έδρα την
Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Βόλου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα το
Βόλο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Τρικάλων µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Τρικάλων µε Έδρα τα Τρίκαλα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αταλάντης µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα την Αταλάντη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Λαµίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα τη
Λαµία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Θήβας µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα τη Θήβα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λιβαδειάς µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα τη Λιβαδειά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Οινοφύτων µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα τα Οινόφυτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλιβερίου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα το Αλιβέρι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιστιαίας µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την Ιστιαία.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Χαλκίδας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα τη
Χαλκίδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κύµης µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την Κύµη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καρπενησίου µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ευρυτανίας µε Έδρα το Καρπενήσι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άµφισσας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Φωκίδας µε Έδρα την Άµφισσα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κέρκυρας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κέρκυρας µε Έδρα την Κέρκυρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ζακύνθου µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Ζακύνθου µε Έδρα τη Ζάκυνθο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αργοστολίου µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης µε Έδρα το
Αργοστόλι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λευκάδας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Λευκάδας µε Έδρα τη Λευκάδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αιγίου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα το Αίγιο.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Πάτρας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα την
Πάτρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Αλεξίου µετονοµάζεται σε Β’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα την Πάτρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγρινίου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα το Αγρίνιο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ναυπάκτου µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα τη
Ναύπακτο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μεσολογγίου µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα το
Μεσολόγγι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αµαλιάδας µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα την Αµαλιάδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πύργου µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα τον Πύργο.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Τρίπολης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα την
Τρίπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μεγαλόπολης µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα την Μεγαλόπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άργους µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το Άργος.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ναυπλίου µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το Ναύπλιο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κρανιδίου µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το Κρανίδι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κιάτου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα το Κιάτο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορίνθου µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα την Κόρινθο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σπάρτης µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα τη Σπάρτη.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Καλαµάτας µετονοµάζεται σε
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Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την
Καλαµάτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κυπαρισσίας µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Κυπαρισσία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Παγκρατίου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πατησίων µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθήνας µετονοµάζεται σε Α’
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αλεξάνδρας µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Αττικής µετονοµάζεται σε
Δ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Οµονοίας µετονοµάζεται σε
Ε’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πλατείας Συντάγµατος µετονοµάζεται σε ΣΤ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέου Κόσµου µετονοµάζεται σε Ζ’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κεραµεικού µετονοµάζεται σε Η’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Συντάξεων µετονοµάζεται σε
Β’ Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γαλατσίου µετονοµάζεται σε Θ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα το Γαλάτσι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Δάφνης µετονοµάζεται σε Ι’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε
Έδρα τη Δάφνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ηλιούπολης µετονοµάζεται σε ΙΑ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα την Ηλιούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Φιλαδέλφειας µετονοµάζεται
σε ΙΒ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ζωγράφου µετονοµάζεται σε ΙΓ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα του Ζωγράφου.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίας Παρασκευής µετονοµάζεται σε
Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου
Τοµέα µε Έδρα την Αγία Παρασκευή.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αµαρουσίου µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα
µε Έδρα το Αµαρούσιο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κηφισιάς µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα µε
Έδρα την Κηφισιά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Χαλανδρίου µετονοµάζεται σε Δ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα
µε Έδρα το Χαλάνδρι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Ιωνίας µετονοµάζεται σε Ε’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα
µε Έδρα την Νέα Ιωνία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αιγάλεω µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε
Έδρα το Αιγάλεω.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιλίου-Αγίων Αναργύρων µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε Έδρα τους Αγίους Αναργύρους.
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• Τοπικό Υποκατάστηµα Περιστερίου µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα
µε Έδρα το Περιστέρι.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Πετρούπολης µετονοµάζεται σε Δ’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα
µε Έδρα την Πετρούπολη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Γλυφάδας µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε
Έδρα την Γλυφάδα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλλιθέας µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε
Έδρα την Καλλιθέα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Στεφάνου µετονοµάζεται σε Α’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα
τον Άγιο Στέφανο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αχαρνών µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα τις Αχαρνές.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορωπίου µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα το
Κορωπί.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λαυρίου µετονοµάζεται σε Δ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα το Λαύριο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ραφήνας µετονοµάζεται σε Ε’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα τη Ραφήνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σπάτων µετονοµάζεται σε ΣΤ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα τα Σπάτα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Άνω Λιοσίων Καµατερού µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε
Έδρα τα Άνω Λιόσια.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ελευσίνας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα
την Ελευσίνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μεγάρων µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα τα Μέγαρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Περάµατος µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα το Πέραµα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Δραπετσώνας µετονοµάζεται σε Β’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα τη Δραπετσώνα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κορυδαλλού µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα τον Κορυδαλλό.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νίκαιας µετονοµάζεται σε Δ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τη
Νίκαια.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καµινίων Πειραιά µετονοµάζεται σε
Ε’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Πειραιά µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων
µε Έδρα τον Πειραιά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίας Σοφίας µετονοµάζεται σε ΣΤ’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα τον Πειραιά.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Μύρινας µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε Έδρα τη Μύρινα.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μυτιλήνης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε
Έδρα τη Μυτιλήνη.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σάµου µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Σάµου-Ικαρίας µε Έδρα τη Σάµο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Χίου µετονοµάζεται σε Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χίου µε Έδρα τη Χίο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ερµούπολης µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την Ερµούπολη.
• Παράρτηµα Υποκατάστηµα Πάρου µετονοµάζεται σε Πα-
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ράρτηµα Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την
Πάρο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Θήρας µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη Θήρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νάξου µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη Νάξο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Καλύµνου µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα την Κάλυµνο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Κω µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα την Κω.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ρόδου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα τη
Ρόδο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Λέρου µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα τη Λέρο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Μηνά µετονοµάζεται σε Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα το Ηράκλειο
Κρήτης.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηρακλείου µε
Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Νέας Αλικαρνασσού µετονοµάζεται
σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα τη
Νέα Αλικαρνασσό.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Αγίου Νικολάου µετονοµάζεται σε Α’
Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ιεράπετρας µετονοµάζεται σε Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα την Ιεράπετρα.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Σητείας µετονοµάζεται σε Γ’ Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τη Σητεία.
• Τοπικό Υποκατάστηµα Ρέθυµνου µετονοµάζεται σε Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Ρεθύµνου µε Έδρα το Ρέθυµνο.
• Περιφερειακό Υποκατάστηµα Χανίων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Χανίων µε Έδρα τα Χανιά.
2. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθεται επιπλέον η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων του
Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μισθωτών.»
Άρθρο 41
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΟΑΕΕ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Β, ως εξής:
«Άρθρο 69Β
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ
1. Από 1.1.2017 και µέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού
του Ε.Φ.Κ.Α. όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του ΟΑΕΕ αποτελούν οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.
υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Τµήµα Κοµοτηνής µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ροδόπης µε Έδρα την Κοµοτηνή.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών
Ροδόπης µε Έδρα την Κοµοτηνή.
• Περιφερειακό Τµήµα Δράµας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δράµας µε Έδρα τη Δράµα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλεξανδρούπολης µετονοµάζεται σε
Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα την Αλεξανδρούπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Διδυµοτείχου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα το Διδυµότειχο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ορεστιάδας µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα την Ορεστιάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σουφλίου µετονοµάζεται σε Δ’ Περι-

φερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Έβρου µε Έδρα το Σουφλί.
• Περιφερειακό Τµήµα Καβάλας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου µε Έδρα την Καβάλα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ξάνθης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ξάνθης µε Έδρα την Ξάνθη.
• Περιφερειακό Τµήµα 25ης Μαρτίου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµπελοκήπων µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Λαγκαδά µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα το Λαγκαδά.
• Περιφερειακό Τµήµα Νεάπολης µετονοµάζεται σε Δ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
• Περιφερειακό Τµήµα Πλατείας Δηµοκρατίας µετονοµάζεται
σε Ε’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Σιντριβανίου µετονοµάζεται σε ΣΤ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Τούµπας µετονοµάζεται σε Ζ' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Φοίνικα µετονοµάζεται σε Η' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ελ. Κορδελιού µετονοµάζεται σε Θ’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται
σε Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Β’ Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται
σε Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης µε
Έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλεξανδρείας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα την Αλεξάνδρεια.
• Περιφερειακό Τµήµα Βέροιας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη Βέροια.
• Περιφερειακό Τµήµα Νάουσας µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηµαθίας µε Έδρα τη Νάουσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κιλκίς µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Κιλκίς.
• Περιφερειακό Τµήµα Πολυκάστρου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κιλκίς µε Έδρα το Πολύκαστρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Γιαννιτσών µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα τα Γιαννιτσά.
• Περιφερειακό Τµήµα Εδέσσης µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πέλλας µε Έδρα την Έδεσσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κατερίνης µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πιερίας µε Έδρα την Κατερίνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Λιτόχωρου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πιερίας µε Έδρα το Λιτόχωρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Νιγρίτας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τη Νιγρίτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σερρών µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σερρών µε Έδρα τις Σέρρες.
• Περιφερειακό Τµήµα Σιδηροκάστρου µετονοµάζεται σε Γ’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Σερρών µε Έδρα το Σιδηρόκαστρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Νέων Μουδανιών µετονοµάζεται σε Α’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα τα Νέα
Μουδανιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Πολυγύρου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής µε Έδρα τον Πολύγυρο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κοζάνης µετονοµάζεται σε Α’ Περιφε-
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ρειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Πτολεµαΐδας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα την Πτολεµαΐδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σιάτιστας µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα τη Σιάτιστα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Κοζάνης µε Έδρα
την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Γρεβενών µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Γρεβενών µε Έδρα τα Γρεβενά.
• Περιφερειακό Τµήµα Καστοριάς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καστοριάς µε Έδρα την Καστοριά.
• Περιφερειακό Τµήµα Φλωρίνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φλώρινας µε Έδρα τη Φλώρινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έδρα τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων µε Έδρα τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Άρτας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Τµήµα Μη Μισθωτών Άρτας µε Έδρα την Άρτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηγουµενίτσας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Θεσπρωτίας µε Έδρα την Ηγουµενίτσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Πρεβέζης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Πρέβεζας µε Έδρα την Πρέβεζα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ελασσόνας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα την Ελασσόνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Λάρισας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Τµήµα Φαρσάλων µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τα Φάρσαλα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας µε Έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καρδίτσας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Καρδίτσας µε Έδρα την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλµυρού µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα τον Αλµυρό.
• Περιφερειακό Τµήµα Βόλου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα το Βόλο.
• Περιφερειακό Τµήµα Σκιάθου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μαγνησίας µε Έδρα τη Σκιάθο.
• Περιφερειακό Τµήµα Τρικάλων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Τρικάλων µε Έδρα τα Τρίκαλα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αταλάντης µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα την Αταλάντη.
• Περιφερειακό Τµήµα Λαµίας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα τη Λαµία.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Φθιώτιδας µε Έδρα
τη Λαµία.
• Περιφερειακό Τµήµα Θηβών µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα την Θήβα.
• Περιφερειακό Τµήµα Λειβαδιάς µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Βοιωτίας µε Έδρα τη Λιβαδειά.
• Περιφερειακό Τµήµα Αλιβερίου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα το Αλιβέρι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιστιαίας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την Ιστιαία.
• Περιφερειακό Τµήµα Καρύστου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα την Κάρυστο.
• Περιφερειακό Τµήµα Χαλκίδας µετονοµάζεται σε Δ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Εύβοιας µε Έδρα τη Χαλκίδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καρπενησίου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ευρυτανίας µε Έδρα το Καρπενήσι.
• Περιφερειακό Τµήµα Άµφισσας µετονοµάζεται σε Περιφε-
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ρειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Φωκίδας µε Έδρα την Άµφισσα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κερκύρας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κέρκυρας µε Έδρα την Κέρκυρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ζακύνθου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ζακύνθου µε Έδρα τη Ζάκυνθο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αργοστολιού µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης µε Έδρα το
Αργοστόλι.
• Περιφερειακό Τµήµα Λευκάδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λευκάδας µε Έδρα τη Λευκάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Α’ Τοµέα Πατρών µετονοµάζεται σε Α’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αιγίου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα το Αίγιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Β’ Τοµέα Πατρών µετονοµάζεται σε Γ’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλαβρύτων µετονοµάζεται σε Δ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα τα Καλάβρυτα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αχαΐας µε Έδρα την
Πάτρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγρινίου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα το
Αγρίνιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Μεσολογγίου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα το
Μεσολόγγι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ναυπάκτου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας µε Έδρα την
Ναύπακτο.
• Περιφερειακό Τµήµα Πύργου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα τον Πύργο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµαλιάδας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηλείας µε Έδρα την Αµαλιάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Άστρους µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα το Άστρος.
• Περιφερειακό Τµήµα Μεγαλόπολης µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα τη Μεγαλόπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Τρίπολης µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα την Τρίπολη.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου µετονοµάζεται σε
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκαδίας µε Έδρα την
Τρίπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Άργους µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το Άργος.
• Περιφερειακό Τµήµα Κρανιδίου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το Κρανίδι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ναυπλίου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αργολίδας µε Έδρα το Ναύπλιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κιάτου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα το Κιάτο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κορίνθου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κορινθίας µε Έδρα την Κόρινθο.
• Περιφερειακό Τµήµα Γυθείου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα το Γύθειο.
• Περιφερειακό Τµήµα Σπάρτης µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λακωνίας µε Έδρα τη Σπάρτη.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλαµάτας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Καλαµάτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κυπαρισσίας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Κυπαρισσία.
• Περιφερειακό Τµήµα Πύλου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας µε Έδρα την Πύλο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµπελοκήπων µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Οµονοίας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
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µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Παγκρατίου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Πατησίων µετονοµάζεται σε Δ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Συντάγµατος µετονοµάζεται σε Ε' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών µετονοµάζεται
σε Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του Τοµέα
Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων µετονοµάζεται
σε Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Δάφνης µετονοµάζεται σε ΣΤ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα τη Δάφνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ζωγράφου µετονοµάζεται σε Ζ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα
µε Έδρα το Ζωγράφο.
• Περιφερειακό Τµήµα Καισαριανής-Βύρωνα µετονοµάζεται
σε Η’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τοµέα µε Έδρα την Καισαριανή.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηλιούπολης µετονοµάζεται σε Θ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Ηλιούπολη.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ιλισίων µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού
Τοµέα µε Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Αµαρούσιου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα
µε Έδρα το Αµαρούσιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγίας Παρασκευής µετονοµάζεται σε
Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου
Τοµέα µε Έδρα την Αγία Παρασκευή.
• Περιφερειακό Τµήµα Νέας Ιωνίας µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα
µε Έδρα τη Νέα Ιωνία.
• Περιφερειακό Τµήµα Νέας Ερυθραίας µετονοµάζεται σε Δ’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου
Τοµέα µε Έδρα τη Νέα Ερυθραία.
• Περιφερειακό Τµήµα Χαλανδρίου µετονοµάζεται σε Ε' Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τοµέα
µε Έδρα το Χαλάνδρι.
• Περιφερειακό Τµήµα Ίλιου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε
Έδρα το Ίλιο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγίων Αναργύρων µετονοµάζεται σε
Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού
Τοµέα µε Έδρα τους Αγίους Αναργύρους.
• Περιφερειακό Τµήµα Αιγάλεω µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα µε
Έδρα το Αιγάλεω.
• Περιφερειακό Τµήµα Περιστερίου µετονοµάζεται σε Δ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τοµέα
µε Έδρα το Περιστέρι.
• Περιφερειακό Τµήµα Γλυφάδας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε
Έδρα τη Γλυφάδα.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλλιθέας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε
Έδρα την Καλλιθέα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αττικής µετονοµάζεται σε
Γ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τοµέα µε Έδρα την Καλλιθέα.
• Περιφερειακό Τµήµα Κορωπίου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα το
Κορωπί.
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• Περιφερειακό Τµήµα Λαυρίου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε Έδρα το Λαύριο.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική µε
Έδρα το Ηράκλειο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ελευσίνας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα την
Ελευσίνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Μεγάρων µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε Έδρα τα Μέγαρα.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Αττικής µετονοµάζεται σε
Γ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική µε
Έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Τµήµα Νίκαιας µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα
τη Νίκαια.
• Περιφερειακό Τµήµα Κέντρου Πειραιά µετονοµάζεται σε Β’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Κερατσινίου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε
Έδρα το Κερατσίνι.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων
µε Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων µε Έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Λήµνου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε Έδρα τη Μύρινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Μυτιλήνης µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λέσβου-Λήµνου µε Έδρα τη Μυτιλήνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Σάµου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Τµήµα Μη Μισθωτών Σάµου-Ικαρίας µε Έδρα τη Σάµο.
• Περιφερειακό Τµήµα Χίου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Τµήµα Μη Μισθωτών Χίου µε Έδρα τη Χίο.
• Περιφερειακό Τµήµα Νάξου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη Νάξο.
• Περιφερειακό Τµήµα Σύρου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα την Ερµούπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Καλύµνου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα την Κάλυµνο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ρόδου µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα τη Ρόδο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κω µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό
Τµήµα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου µε Έδρα την Κω.
• Περιφερειακό Τµήµα Α’ Τοµέα Ηρακλείου µετονοµάζεται σε
Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα το
Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Τµήµα Β’ Τοµέα Ηρακλείου µετονοµάζεται σε
Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα το
Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Τµήµα Μοιρών µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα τις Μοίρες.
• Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου µε Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Τµήµα Αγίου Νικολάου µετονοµάζεται σε Α’
Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τον Άγιο
Νικόλαο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιεράπετρας µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα την Ιεράπετρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Σητείας µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Λασιθίου µε Έδρα τη Σητεία.
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• Περιφερειακό Τµήµα Ρεθύµνου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Ρεθύµνου µε Έδρα το Ρέθυµνο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κισσάµου µετονοµάζεται σε Α’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χανίων µε Έδρα την Κίσσαµο.
• Περιφερειακό Τµήµα Χανίων µετονοµάζεται σε Β’ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Χανίων µε Έδρα τα Χανιά.
• Περιφερειακό Τµήµα Μυκόνου µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη µισθωτών Κυκλάδων µε Έδρα τη Μύκονο.
• Περιφερειακό Τµήµα Αριδαίας µετονοµάζεται σε Γ’ Περιφερειακό Τµήµα Μη µισθωτών Πέλλας µε έδρα την Αριδαία.
2. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθενται επιπλέον οι αρµοδιότητες:
α. Της εξυπηρέτησης όλων των Μη Μισθωτών ασφαλισµένων.
β. Της συµπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση
Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μη
Μισθωτών.»
Άρθρο 42
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Γ ως εξής:
«Άρθρο 69Γ
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
1. Από τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΟΓΑ αποτελούν εφεξής υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. τα Τµήµατα Ασφάλισης
και Παροχών, υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική
δοµή και ασφαλιστικές αρµοδιότητες ΟΓΑ και µετονοµάζονται
ως ακολούθως:
α.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
µε έδρα την Κοµοτηνή.
β.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Κεντρικής Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
γ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Δυτικής Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα την Κοζάνη.
δ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Ηπείρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα
Αγροτών Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα.
ε.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Θεσσαλίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα
Αγροτών Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα.
στ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Στερεάς Ελλάδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Τµήµα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία.
ζ.Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Δυτικής Ελλάδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Τµήµα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα.
η. Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Πελοποννήσου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Τµήµα Αγροτών Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη.
θ. Τµήµα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Κρήτης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα
Αγροτών Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
2. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 ως Προϊστάµενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις
αντίστοιχες οργανικές µονάδες του ΟΓΑ και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του
παρόντος νόµου, όπως ισχύει.
3. Σε όλες τις παραπάνω οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθεται επιπλέον η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Αγροτών και της αποστολής
στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.
4. Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961, όπως ισχύουν,
συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους για θέµατα ασφά-
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λισης και συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου 40, κατ’
εντολή και για λογαριασµό του ΕΦΚΑ, µέχρι την έκδοση του Οργανισµού του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52
του παρόντος. Η αποζηµίωση των εν λόγω Οργάνων βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ.»
Άρθρο 43
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµείς
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Δ ως εξής:
«Άρθρο 69Δ
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµείς
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
1. Οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του
ΕΤΑΑ-Τοµείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων αποτελούν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την
ίδια οργανωτική δοµή, προσωπικό και αρµοδιότητες, εκτός του
τοµέα εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του
Ε.Τ.Α.Α., και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Γραφείο Ροδόπης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή.
• Περιφερειακό Γραφείο Δράµας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Δράµας µε έδρα τη Δράµα.
• Περιφερειακό Γραφείο Έβρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
µε έδρα την Καβάλα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Καβάλα.
• Περιφερειακό Γραφείο Ξάνθης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη.
• Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Γραφείο Ηµαθίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Ηµαθίας µε έδρα τη Βέροια.
• Περιφερειακό Γραφείο Κιλκίς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς.
• Περιφερειακό Γραφείο Πέλλας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Πέλλας µε έδρα την Έδεσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Πιερίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη.
• Περιφερειακό Γραφείο Σερρών µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Σερρών µε έδρα τις Σέρρες.
• Περιφερειακό Γραφείο Χαλκιδικής µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Χαλκιδικής µε έδρα τον Πολύγυρο.
• Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Γραφείο Καστοριάς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά.
• Περιφερειακό Γραφείο Φλώρινας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Φλώρινας µε έδρα τη Φλώρινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
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µοσίων Έργων Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακό Γραφείο Άρτας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Άρτας µε έδρα την Άρτα.
• Περιφερειακό Γραφείο Πρέβεζας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα.
• Περιφερειακό Τµήµα Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο.
• Περιφερειακό Γραφείο Τρικάλων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Τρικάλων µε έδρα τα Τρίκαλα.
• Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία.
• Περιφερειακό Γραφείο Βοιωτίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Βοιωτίας µε έδρα τη Λιβαδειά.
• Περιφερειακό Γραφείο Εύβοιας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Εύβοιας µε έδρα τη Χαλκίδα.
• Περιφερειακό Γραφείο Φωκίδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Φωκίδας µε έδρα την Άµφισσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Κέρκυρας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα.
• Περιφερειακό Τµήµα Δυτικής Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα
µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Γραφείο Αιτωλοακαρνανίας µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Αγρίνιο.
• Περιφερειακό Γραφείο Ηλείας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Ηλείας µε έδρα τον Πύργο.
• Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη
µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη.
• Περιφερειακό Γραφείο Κορινθίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Κορινθίας µε έδρα την Κόρινθο.
• Περιφερειακό Γραφείο Λακωνίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Λακωνίας µε έδρα τη Σπάρτη.
• Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Στερεάς Ελλάδας και Νήσων µε έδρα
την Αθήνα µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας και Νήσων µε
έδρα την Αθήνα.
• Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικής Αττικής µετονοµάζεται
σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων Ανατολικής Αττικής µε έδρα την Αγία Παρασκευή.
• Περιφερειακό Γραφείο Δυτικής Αττικής µετονοµάζεται σε
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων Δυτικής Αττικής µε έδρα το Περιστέρι.
• Περιφερειακό Γραφείο Πειραιώς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Πειραιώς µε έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

• Περιφερειακό Γραφείο Χίου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό
Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Χίου µε
έδρα τη Χίο.
• Περιφερειακό Γραφείο Κυκλάδων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Κυκλάδων µε έδρα την Ερµούπολη.
• Περιφερειακό Γραφείο Δωδεκανήσου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο.
• Περιφερειακό Τµήµα Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
• Περιφερειακό Γραφείο Λασιθίου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Λασιθίου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
• Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύµνου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
Ρεθύµνου µε έδρα το Ρέθυµνο.
• Περιφερειακό Γραφείο Χανίων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων Χανίων µε έδρα τα Χανιά.
2. Σε όλες τις ανωτέρω οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. προστίθεται η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης και της αποστολής
στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.»
Άρθρο 44
Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.Τοµείς Υγειονοµικών
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ε ως εξής:
«Άρθρο 69Ε
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α.Τοµείς Υγειονοµικών
1. Όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του
Ε.Τ.Α.Α.-Τοµείς Υγειονοµικών αποτελούν υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α.
υπαγόµενες στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό και µετονοµάζονται ως ακολούθως:
• Περιφερειακό Τµήµα Έβρου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη.
• Διεύθυνση Θεσσαλονίκης µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Περιφερειακό Γραφείο Σερρών µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Σερρών µε έδρα τις Σέρρες.
• Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη.
• Περιφερειακό Τµήµα Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Ιωαννίνων µε έδρα τα Ιωάννινα.
• Περιφερειακό Τµήµα Λάρισας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Λάρισας µε έδρα τη Λάρισα.
• Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα.
• Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο.
• Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία.
• Περιφερειακό Τµήµα Αχαΐας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα.
• Περιφερειακό Γραφείο Αρκαδίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Αρκαδίας µε έδρα την Τρίπολη.
• Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα.
• Περιφερειακό Τµήµα Πειραιώς µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Πειραιώς µε έδρα τον Πειραιά.
• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη.
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• Περιφερειακό Γραφείο Δωδεκανήσου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονοµικών Δωδεκανήσου µε έδρα τη
Ρόδο.
• Περιφερειακό Τµήµα Ηρακλείου µετονοµάζεται σε Περιφερειακό Τµήµα Υγειονοµικών Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο
Κρήτης.
2. Σε όλες τις ανωτέρω οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. προστίθεται η αρµοδιότητα της συµπλήρωσης και της αποστολής
στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Υγειονοµικών».
Άρθρο 45
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 69ΣΤ
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1. Η Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών µετατρέπεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελεί υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α.,
υπαγόµενη απευθείας στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική
δοµή και αρµοδιότητες. Στις αρµοδιότητες της ανωτέρω Περιφερειακής Διεύθυνσης προστίθεται και η αρµοδιότητα συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του ΟΓΑ.
2. Η Υποδιεύθυνση Τεχνικής Θεσσαλονίκης µεταφέρεται στη
Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών µε την ίδια οργανωτική δοµή, το προσωπικό και τις ίδιες αρµοδιότητες για τον
ΕΦΚΑ. Στη χωρική αρµοδιότητα της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης
προστίθεται και η Περιφέρεια Ηπείρου.»
Άρθρο 46
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ ως εξής:
«Άρθρο 69Ζ
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Μετατρέπονται σε περιφερειακές οργανικές µονάδες και µεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή
του Ε.Φ.Κ.Α., µε την ίδια οργανωτική δοµή και αρµοδιότητες οι
ακόλουθες οργανικές µονάδες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
α. Α’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)
β. Β’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ)
γ. Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ)
δ. Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ)
ε. Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης.»
Άρθρο 47
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Η ως εξής:
«Άρθρο 69Η
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ
1. Αποτελούν περιφερειακές οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.,
υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή, µε την ίδια οργανωτική
δοµή οι ακόλουθες οργανικές µονάδες και αρµοδιότητες του
ΟΓΑ:
α. Κλάδος ΙΓ’ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και οι υπαγόµενες
σε αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους.
β. Κλάδος Γ’ Υγείας και οι υπαγόµενες σε αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους.
γ. Κλάδος Η’ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και οι υπαγόµενες σ’ αυτόν οργανικές µονάδες και αρµοδιότητές τους, εκτός
από το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές του.
δ. Ο Κλάδος Α’ Συντάξεων και οι υπαγόµενες σε αυτόν οργα-
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νικές µονάδες και αρµοδιότητές τους, εκτός από τις µη ασφαλιστικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α5 Ενδίκων Μέσων και Α6
Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από τα αρµόδια Τµήµατα του ΟΓΑ.
ε. Όλες οι υπαγόµενες στον Κλάδο Ι’ Μητρώου Συνταξιούχων
και Πληρωµής Συντάξεων εκτός από αυτές που αφορούν το επίδοµα αλληλεγγύης των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
στ. Το Τµήµα ΙΔ2 Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ της ΙΔ’ Υγειονοµικής Υπηρεσίας και οι αρµοδιότητές του.
2. Οι οργανικές µονάδες της προηγούµενης παραγράφου µετονοµάζονται ως ακολούθως:
α. Ο Κλάδος ΙΓ’ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών σε Α’ Διεύθυνση
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
β. Ο Κλάδος Γ’ Υγείας σε Β’ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών.
γ. Ο Κλάδος Η’ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, εκτός από το
Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, σε Γ’ Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών.
δ. Ο Κλάδος Α’ Συντάξεων, εκτός από τις µη ασφαλιστικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων Α5 Ενδίκων Μέσων και Α6 Επιζώντων
και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του που αφορά στη διαχείριση του επιδόµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων σε Δ’ Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών.
ε. Ο Κλάδος Ι’ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωµής Συντάξεων σε Ε’ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων.
στ. Το Τµήµα ΙΔ2 Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ της ΙΔ’ Υγειονοµικής Υπηρεσίας σε Τµήµα Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ.
3. Στις οργανικές µονάδες της παραγράφου 1 ως Προϊστάµενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του ΟΓΑ και κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει.»
Άρθρο 48
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Θ ως εξής:
«Άρθρο 69Θ
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.Τ.Α.Α.
1. Αποτελούν περιφερειακές οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.,
υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., µε την ίδια
οργανωτική δοµή και αρµοδιότητες οι ακόλουθες οργανικές µονάδες του Ε.Τ.Α.Α.:
α. Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).
β. Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του Τοµέα Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ).
γ. Διεύθυνση Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ).
2. Οι οργανικές µονάδες της προηγούµενης παραγράφου µετονοµάζονται, αντίστοιχα, ως ακολούθως:
α. Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του
Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων.
β. Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του
Τοµέα Υγειονοµικών.
γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών.
3. Στις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις εντάσσονται ως
Τµήµατα οι Διευθύνσεις Οικονοµικού ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ.»
Άρθρο 49
Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ι ως εξής:
«Άρθρο 69Ι
Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Δηµιουργείται η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας,
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υπαγόµενη απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία µεταφέρονται τα ακόλουθα Τµήµατα του ΤΑΥΤΕΚΩ, µε την ίδια οργανωτική δοµή και αρµοδιότητες:
α. Τµήµα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήµα
β. Τµήµα Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισµένων ΚΑΠ-ΔΕΗ.»
Άρθρο 50
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΙΑ ως εξής:
«Άρθρο 69ΙΑ
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ
Δηµιουργείται η περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών
που υπάγεται απευθείας στον διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία
µεταφέρονται τα ακόλουθα τµήµατα της Διεύθυνσης Παροχών
του ΝΑΤ:
α. Τµήµα Συντάξεων Γήρατος ή Θανάτου
β. Τµήµα Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχηµάτων
γ. Τµήµα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων.»
Άρθρο 51
Μεταβατική διάταξη για τις αρµοδιότητες
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΙΒ ως εξής:
«Άρθρο 69ΙΒ
Μεταβατική διάταξη για τις αρµοδιότητες
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων
1. Αρµοδιότητες που ασκούνταν από τις υπηρεσίες των άρθρων 69 Α έως και 69ΙΑ του παρόντος νόµου και πλέον αποτελούν αρµοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α.,
ασκούνται αποκλειστικά από την τελευταία, µε την επιφύλαξη
όσων ορίζονται διαφορετικά. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά
από πρόταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται
ή να καταργούνται αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του
Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να µεταφέρονται υφιστάµενες τέτοιες µεταξύ των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του
Ο.Γ.Α..
2. Οι Υπηρεσίες των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών οι οποίες ασκούσαν αρµοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.,
διατηρούνται σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του ΔΣ του
Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.»
Άρθρο 52
Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δηµοσίου
Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 72Α ως εξής:
«Άρθρο 72Α
Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δηµοσίου
Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα
της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής συνεχίζει την έκδοση και απονοµή συντάξεων του Δηµοσίου Τοµέα, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 12.5.2016
µέχρι την περαίωση όλων των αιτήσεων. Για τις αιτήσεις συντάξεων του Δηµοσίου Τοµέα που υποβλήθηκαν από την 13.5.2016
µέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος, όπως ισχύει, 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 (Α’ 178), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά.»
Άρθρο 53
Διάρκεια ισχύος
Οι διατάξεις των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, 72Α, καθώς και οι
παράγραφος 1 περίπτωση ζ’, 5, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 68
του ν. 4387/2016 ισχύουν από 1.1.2017 και µέχρι την έναρξη
ισχύος του Οργανισµού του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4387/2016
Στο άρθρο 70 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος
13 ως εξής:
«13.α. Με απόφαση του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α επιλέγεται µία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες Τράπεζες των
εντασσοµένων Φορέων, η οποία από της υπογραφής της σχετικής συµβάσεως εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές του
Ε.Φ.Κ.Α.. Μέχρι 31.12.2017 προκηρύσσεται διαγωνισµός κατά τις
κείµενες διατάξεις για την επιλογή της διαχειρίστριας Τράπεζας
του Ε.Φ.Κ.Α., η οποία θα αναλάβει από την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως τις ανωτέρω αναφερόµενες ενέργειες.
β. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και προς διασφάλιση
της οµαλής λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., οι συµβάσεις έργου, υπηρεσιών και προµηθειών των εντασσόµενων Φορέων, στις οποίες
υπεισέρχεται ο Ε.Φ.Κ.Α. ως καθολικός διάδοχος, µπορούν να
επεκτείνονται το αργότερο µέχρι 31.12.2017. Ειδικά, ως προς τις
συµβάσεις µισθώσεων ακινήτων, κατά το ανωτέρω διάστηµα,
αφού γίνει εκτίµηση των αναγκών του Ε.Φ.Κ.Α, το Δ.Σ. µπορεί,
µε απόφασή του, να προβεί σε καταγγελία των συµβάσεων που
δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ε.Φ.Κ.Α., τηρώντας τις
προθεσµίες του άρθρου 609ΑΚ, που εφαρµόζεται αναλογικά σε
αυτές τις περιπτώσεις.
Μέχρι τις 31.12.2017 προκηρύσσονται οι διαγωνισµοί, κατά τις
κείµενες διατάξεις, για την ανάθεση των συµβάσεων από
1.1.2018 και έπειτα.»
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016
Η παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται στο ΕΤΕΑΕΠ,
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι
λοιπές αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται µε την
ίδια απόφαση. Η αποζηµίωση των συµµετεχόντων στις εν λόγω
Επιτροπές καθορίζεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016
1. H παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται
από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
34 για τους πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17
και 36 για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 37 για
την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1
του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξηµένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου
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15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική
ασφάλιση εφαρµόζονται αναλογικά και στο Ε.Τ.Ε.Α.. Ειδικά, οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου
5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν
ανάλογη εφαρµογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που
έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1.1.2015 έως και 12.5.2016.»
2. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω ο επανυπολογισµός και η αναπροσαρµογή των καταβαλλόµενων ή καταβλητέων συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α. µε τις προϊσχύουσες του παρόντος νόµου διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισµού του ετήσιου ή µέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης
των καταβαλλόµενων συντάξεων µε τις προϊσχύουσες του παρόντος νόµου διατάξεις, η διαδικασία και το αρµόδιο όργανο
υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρµογής των συντάξεων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για το θέµα αυτό.
Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιµη ηµέρα κατά
την οποία καταβάλλεται η µηνιαία σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α..»
Άρθρο 57
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το ΝΑΤ
Στο ν. 4387/2016 µετά το άρθρο 100 προστίθεται νέο άρθρο
100Α ως εξής:
«Άρθρο 100Α
Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 εφαρµόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που θα έχουν χορηγηθεί έως τις
30.6.2017 και µέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεµείς
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογίων εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κείµενες περί ΝΑΤ διατάξεις. Σε κάθε
περίπτωση οι εισφορές που εισπράττονται από 1.1.2017 και εντεύθεν καταβάλλονται υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. και αποδίδονται στον εν
λόγω Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της διάταξης αυτής.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4387/2016
1. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του
ν. 4387/2016 διαγράφεται η φράση «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.».
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4387/
2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάµενοι στις οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στους εντασσόµενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί
από το αρµόδιο Συµβούλιο, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο
άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Οι
προϊστάµενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή
νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν
επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου
κατόπιν επιλογής, προϊστάµενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που
ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
αναπλήρωσης και µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας του φορέα, οι
υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα
του αµέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή
διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή του

3519

Ε.Φ.Κ.Α.. Υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης σε
οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας του και πριν την έναρξη ισχύος του Οργανισµού, διατηρούν τη θέση ευθύνης και µετά την ισχύ του Οργανισµού,
µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισµό. Μέχρι την τοποθέτηση των προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, και
της παραγράφου 3 του άρθρου 67Α, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος άρθρου, προϊστάµενοι παραµένουν οι ήδη υπηρετούντες σε αυτές.»
Άρθρο 59
Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελεύθερων
επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών
Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν
καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του
ν. 4387/2016,
κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας πληρωµής των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις και τόκους.
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας πληρωµής των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό
µεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό µεταφέρεται ως πιστωµένο και συµψηφίζεται µε τις ασφαλιστικές
εισφορές του επόµενου χρονικού διαστήµατος.
Άρθρο 60
Πόροι υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Οι πόροι υπέρ του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), του Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και
Νήσων (Τ.Ε.Α.Σ.) και του Επικουρικού Ταµείου Ασφάλισης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (Ε.Τ.Α.Σ.) που
προβλέπονται στο άρθρο 3 περίπτωση δ’ και στο άρθρο 4 περίπτωση γ’ του ν.δ. 464/1941 (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 (Α’ 243) και 1989/1991 (Α’ 192), καθώς
και στη Φ. 146/1/10978/1969 (Β’ 678), οι οποίοι εισπράττονται
από το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, και εφόσον έχουν βεβαιωθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αποδίδονται στον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., το Τ.Ε.Α.Σ. και το Ε.Τ.Α.Σ., κατά το ποσοστό που
τους αναλογεί, ως τις 31.12.2016. Ο τρόπος καταβολής θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 61
Ρύθµιση οφειλών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση της Ειδικής
Επιτροπής, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον ίδιο
Υπουργό, προσδιορίζεται το σύνολο των µέχρι 31.12.2016 οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αφενός προς τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και τους ενταχθέντες σε
αυτόν Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Οργανισµό
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), και αφετέρου προς το Ενιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθώς και ο τρόπος και ο
χρόνος εξόφλησης των οφειλών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού
Υγείας, µετά από πρόταση Ειδικής Επιτροπής που συγκροτείται
για το σκοπό αυτό από τους παραπάνω αναφερόµενους Υπουργούς, προσδιορίζεται το σύνολο των µέχρι 31.12.2016 οφειλών
µεταξύ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης αυτών.
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Άρθρο 62
Αποζηµίωση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παρεχόµενες
υπηρεσίες προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Το ποσοστό αποζηµίωσης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για το σύνολο
των υπηρεσιών που παρείχε από 1.1.2012 µέχρι 31.12.2016 στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των εσόδων που εισέπραξε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασµό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
2. Το ποσό της αποζηµίωσης παρακρατείται από το ποσό της
οφειλής των εισφορών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις
31.12.2016.
Άρθρο 63
Αποζηµίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόµενες υπηρεσίες προς τρίτους
1. Από 1.1.2017 το ποσοστό αποζηµίωσης του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το σύνολο των υπηρεσιών
που προσφέρει στους:
α) Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
β) Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των από τον
Ε.Φ.Κ.Α. εισπραττόµενων εσόδων των εν λόγω Φορέων αντίστοιχα,
γ) Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
2. Το ποσό της αποζηµίωσης παρακρατείται κάθε µήνα από το
ποσό της οφειλής των εισφορών που συνεισπράττονται από τον
Ε.Φ.Κ.Α. προς τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου.
3. Ειδικά, το ποσοστό αποζηµίωσης για τις προσφερόµενες
από το Κ.Ε.Α.Ο. υπηρεσίες καθορίζεται σε ποσοστό 0,50% του
ποσού που εισπράττει το Κ.Ε.Α.Ο. για λογαριασµό του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4415/2016
Στο άρθρο 42 του ν. 4415/2016 (Α’159) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 65
Εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στους
χαµηλοσυνταξιούχους
1. Στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισµών
κύριας ασφάλισης και του Δηµοσίου, των οποίων το άθροισµα
κύριων και επικουρικών συντάξεων µηνός Δεκεµβρίου 2016,
όπως διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση της εισφοράς υγειονοµικής περίθαλψης του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),
δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση. Το ύψος της ενίσχυσης
καθορίζεται για κάθε δικαιούχο στο ποσό κατά το οποίο το προαναφερθέν άθροισµα συντάξεων υπολείπεται από τα οκτακόσια
πενήντα (850) ευρώ, εφόσον το ποσό αυτό υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, διαφορετικά καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του µηνός Δεκεµβρίου 2016 από τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος θα επιχορηγηθεί για το σκοπό
αυτόν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε ποσό που θα προσδιοριστεί µετά από επεξεργασία των στοιχείων των δικαιούχων
από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 66
Όροι έκδοσης παραχωρητηρίων

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994
(Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ, ρυθµίζονται οι όροι εκδόσεως των παραχωρητηρίων, και
ιδίως οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η µέθοδος υπολογισµού, η
χρέωση του τιµήµατος, ο χρόνος αποπληρωµής του, το επιτόκιο,
η εγγραφή υποθήκης, η προστασία των προστατευόµενων
µελών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθµίζονται συναφώς θέµατα που αφορούν στις ήδη παραχωρηθείσες ή στις προς
παραχώρηση κατοικίες, τις οποίες έχει κατασκευάσει ή αγοράσει
µε στεγαστικά προγράµµατά του ο τ. ΟΕΚ.»
Άρθρο 67
Στο άρθρο 72 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) υπεισέρχεται στις συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί από τη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στέγαση των υπηρεσιών των Συµβουλευτικών Κέντρων µε τους ίδιους όρους και ως προς όλα τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, από την ηµεροµηνία
έναρξης έως την ηµεροµηνία λήξης υλοποίησης των έργων,
όπως αυτά αποτυπώνονται κάθε φορά στις ισχύουσες αποφάσεις ένταξης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014-2020 και αφορούν
στη λειτουργία και στελέχωση των Συµβουλευτικών Κέντρων µε
δικαιούχο το Κ.Ε.Θ.Ι..»
Άρθρο 68
Η περίπτωση δ’ της παρ. 5β του άρθρου 6 του ν. 3863/2010
(Α’ 115), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο
3 του ν. 4331/2015 (Α’ 69) αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ) Οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι µηδενικής συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη, όπως ορίζονται στην
κ.υ.α. Α3/25132/2016 «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας» (Β’ 908)
και συµπεριλαµβάνονται στη σχετική βάση δεδοµένων της ΗΔΙΚΑ
Α.Ε. του ν. 3607/2007 (Α’ 245), απαλλάσσονται της υποχρέωσης
καταβολής του παραβόλου ύψους σαράντα έξι και δεκατέσσερα
(46,14) ευρώ για την εξέτασή τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση ββ’.»
Άρθρο 69
Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
απασχολούµενου στις υπηρεσίες των Συµβουλευτικών Κέντρων
και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσωπικού (άρθρο 72 του ν.
4342/2015, Α’ 143), οι οποίες έχουν ανανεωθεί από 1.3.2016,
ισχύουν από την ηµεροµηνία λήξης της ανανεούµενης σύµβασης, ανεξαρτήτως του χρόνου δηµοσίευσης της ανανέωσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 70
Οι αρµοδιότητες της διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και των υπαγόµενων σε αυτό Γενικών Γραµµατειών
ανατίθενται στην υφιστάµενη Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας από τη δηµοσίευση του παρόντος έως τη σύσταση
αντίστοιχων υπηρεσιών στο Υπουργείο. Από την ίδια ηµεροµηνία,
η ανωτέρω Διεύθυνση λειτουργεί κατά την έννοια του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, για όλες τις Υπηρεσίες
που συγκροτούν το οικείο Υπουργείο και ο προϊστάµενός της
έχει όλες τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του ανωτέρω άρθρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Άρθρο 71
1. Το Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως ορίζεται
στην Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ),
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 29
του ν. 4052/2012 (Α’ 41), παρατείνεται έως τις 31.12.2017.
2. Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω Προγράµµατος γίνεται από
το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά σε υπηρεσίες που υλοποιούνται µέσω προγραµµατικών συµβάσεων του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 (Α’
81), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας υπογραφής τους. Η ανάληψη υποχρέωσης καταλαµβάνει
δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν από 1.1.2017.
3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέσει τη διαχείριση των δαπανών που θα διατεθούν για την υλοποίηση της παράτασης του
Προγράµµατος, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α’ 170),
κατόπιν σύναψης προγραµµατικής σύµβασης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της παράτασης του ανωτέρω
Προγράµµατος και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 72
Επείγουσες διατάξεις για τη µεταφορά µαθητών Πρόβλεψη δυνατότητας µεταφοράς προσφύγων µεταναστών µε επιβατικά οχήµατα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) η
φράση «µέχρι 31.12.2016» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι
30.6.2017».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις
οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισµοί για τη µεταφορά µαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, οι
σχετικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά τη λήξη των
συµβάσεων των ετών 2014-2015 και µέχρι τη σύναψη νέων συµβάσεων κατά την κείµενη νοµοθεσία, καταβάλλονται νόµιµα εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη,
αφενός την αιτιολογηµένη αδυναµία προκήρυξης διαγωνισµού
και αφετέρου την εκτέλεση µεταφοράς µαθητών και το ύψος της
σχετικής δαπάνης κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.»
3. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/
2016 (Α’ 159) η φράση «για χρονικό διάστηµα έως 31.12.2016»,
αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστηµα έως
30.6.2017».
4. Επιτρέπεται η µεταφορά προσφύγων και µεταναστών µε επιβατικά οχήµατα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, από και
προς τις δοµές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, µετά
από απόφαση του οικείου Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη.
Άρθρο 73
Χρηµατοδοτήσεις Ο.Τ.Α. από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων
1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του, δύναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, µε σύσταση ειδικού καταπιστευτικού
λογαριασµού (escrow account), τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση
και εκτέλεση έργων υποδοµής ή έργων γενικού συµφέροντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών,
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της
επιχορήγησης και ρυθµίζονται όλα τα ζητήµατα και οι λεπτοµέ-
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ρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2.α. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µέσω του δεσµευµένου τοµέα, δύναται να χρηµατοδοτεί τα δάνεια της προηγούµενης παραγράφου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.
3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α’ 113) και του εδαφίου iv της
παρ. 1α του άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 (Α’ 272) για αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, των
συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων αυτών. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η υπολειπόµενη διάρκεια αποπληρωµής των ήδη συναφθέντων δανείων της προηγούµενης
παραγράφου υπερβαίνει την προβλεπόµενη από την παρ. 3 του
άρθρου 3 του π.δ. 169/2013, η διάρκεια του χορηγούµενου δανείου για τον προβλεπόµενο στην παρούσα διάταξη σκοπό µπορεί να φθάνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Οι όροι και προϋποθέσεις της χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση
από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου.
β. Οι υφιστάµενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των
αναχρηµατοδoτoύµενων δανειακών συµβάσεων διατηρούνται
και ως προς την εξασφάλιση των νέων συµβάσεων.»
Άρθρο 74
1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α’194),
όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 9 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), αντικαθίστανται ως εξής:
«Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως αυτοδιοικούµενο Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των νόµων 2194/1994 και 3685/
2008, όπως ισχύουν, λειτουργεί από 1ης Ιανουαρίου 2018 µε
πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και οι κάθε φύσης
λειτουργικές της δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες αυτού µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η µισθοδοσία του προσωπικού της
Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) και του π.δ.
412/1998 (Α’ 288), όπως ισχύουν.»
2.α. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αναστέλλεται έως τις 31.12.2017.
Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2018.
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005
(Α’81) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2018 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν.
4316/2014 (Α’270) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις
30.6.2017.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και
12 του παρόντος νόµου αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς των άρθρων 8,9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών έτους 2018, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).»
5. Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι κοινοί Διοικητές, οι κοινοί Αναπληρωτές Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές των υπό ενιαία
Διοίκηση διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, του Διοικητή και του Αναπληρωτή Διοικητή σε αυτά και µετά τη λήξη της θητείας τους, η
οποία παρατείνεται αυτοδικαίως για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, µέχρι το διορισµό του εκάστοτε επιλεγέντος νέου Δι-
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οικητή και νέου Αναπληρωτή Διοικητή στα νοσοκοµεία αυτά. Η
διάταξη αυτή ισχύει από 31.7. 2016.
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν.
4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως
31.12.2017.»
7. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α’21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των προβλεπόµενων στην παρούσα παράγραφο έχει
αναδροµική ισχύ από 17 Οκτωβρίου 2015.»
8.α. Στο τέλος του πρώτου εδάφιου της παρ. 10 του άρθρου 3
του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθεται η φράση:
«εκτός αν στην πράξη διορισµού τους οριστεί ότι θα υπηρετούν ως µη αµειβόµενα µέλη.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α’85)
προστίθεται η φράση:
«µε εξαίρεση αυτά που έχουν οριστεί ως µη αµειβόµενα, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 3 του
ν. 3429/2005
(Α’314).»
9. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέµπτο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) καταργείται από
ενάρξεως ισχύος του ν. 4368/2016, ήτοι από 21.2.2016.
10.α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α’134) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προµήθειες
ειδών και υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος, όταν συγχρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταµεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
(ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια των
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθειας, το αντικείµενο
της προµήθειας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης. Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί
Κρατικών Προµηθειών διατάξεις.»
β. Η παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 3918/ 2011 (Α’31) αντικαθίσταται ως εξής:
«4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προµήθειες
των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εντάσσονται
στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της
προµήθειας, το αντικείµενο της προµήθειας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιµότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραµµατική Περίοδο
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν
µέρει, παραµένουν σε ισχύ, προκειµένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ
2014-2020. Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα
µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις.»
11.α. Από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’224) εξαιρούνται
οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α’176), οι ιατροί Δηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., οι ιατροί και οδοντίατροι κλάδου Π.Ε. των Δ.Υ.Πε. και των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) του Ε.Σ.Υ., καθώς
και το νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό των φορέων αυτών και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Υγείας. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν την κινητικότητα των προσώπων του προηγουµένου εδαφίου διατηρούνται
σε ισχύ.
β. Η διάταξη της παραγράφου α’ ισχύει από την έναρξη ισχύος
του ν. 4440/2016.
12.α. Η υπερωριακή απασχόληση, καθώς και η νυχτερινή και
εξαιρέσιµων ηµερών εργασία του προσωπικού των νοσοκοµείων
του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., η οποία πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα αντίστοιχα προγράµµατα απασχόλησης προσωπικού των φορέων αυτών, από την 1.1. 2013 έως και τις
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31.12.2015, θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί νοµίµως και οι
αντίστοιχες δαπάνες αποδίδονται στους δικαιούχους από τα ίδια
έσοδα των Φορέων, µέχρι τις 30.6.2017.
β. Οι εφηµερίες του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς που
πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2015, εντός των εγκεκριµένων προγραµµάτων εφηµεριών, και δεν αποζηµιώθηκαν, είναι νόµιµες και
δύναται να αποζηµιωθούν από ίδια έσοδα του Φορέα για το έτος
2017.
Άρθρο 75
Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) η φράση
«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 απασχολούµενων στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην
τοπική αυτοδιοίκηση µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση έµµισθης
εντολής ή µίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών»
αντικαθίσταται από τη φράση «των προσώπων της παραγράφου
1 του άρθρου 4» και η φράση «δηλώνονται και καταβάλλονται σε
µηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης» αντικαθίσταται από τη φράση «δηλώνονται από τον εργοδότη σε µηνιαία βάση στην Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση και καταβάλλονται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις».
Άρθρο 76
Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4386/2016
(Α’ 94) είναι ότι η παράταση της ισχύος συµβάσεων µέχρι τις
30.9.2016 αφορά στις από 4.3.2015 και στις από 12.3.2015 συµβάσεις εργασίας µεταξύ της «Πληροφορική, Επιµόρφωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α.Ε.» (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) και των εργαζοµένων στα
Γραφεία Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της
Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. κατά την περίοδο από 1.1.2016 έως και
τις 30.9.2016. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποχρεούται εντός ενός (1) µήνα
από τη δηµοσίευση του παρόντος να εκδώσει, τα απαραίτητα
απολογιστικά στοιχεία για την απασχόληση των εργαζοµένων
της στα Γραφεία Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των
Φύλων στην Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΝ.Π.Ε., τα οποία προσκοµίζει στους
φορείς απασχόλησης στους οποίους λειτούργησαν τα Γραφεία
Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων κατά την παρ.
1 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Οι πόροι του άρθρου
259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι έχουν µεταφερθεί σε λογαριασµό
που τηρεί η Κ.Ε.Δ.Ε. και η ΕΝ.Π.Ε. στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων αποδίδονται στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην πληρωµή των εργαζοµένων της βάσει των απολογιστικών στοιχείων της. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
αποδίδονται στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαλλασσόµενες από κάθε είδους πρόστιµα, προσαυξήσεις και τέλη
καθυστέρησης.
Άρθρο 77
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της
από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε, µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’98) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α’93), αντικαθίστανται, ως εξής:
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζόµενων στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/
2010 (Α’87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.1.2018. Μέχρι
τότε, συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση
της προβλεπόµενης σε αυτά σχετικής προθεσµίας.»
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Άρθρο 78

Άρθρο 83

Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4071/2012 (Α’ 85), όπως ισχύει, διάστηµα συγχώνευσης των
υφιστάµενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσµους
ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.6.2017. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει
από 1.1.2017.

Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ’ της παρ. 15 του άρθρου
27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τον εκάστοτε φορέα
που ανήκει στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στον
οποίο αναθέτει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την υλοποίηση των προγραµµάτων
της.»

Άρθρο 79
Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 οι προγραµµατικές συµβάσεις, που έχουν συναφθεί µεταξύ του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’
41), όπως ισχύει, και έχουν λήξει έως 31.12.2015.
Στην ανωτέρω παράταση εµπίπτουν αποκλειστικά οι προγραµµατικές συµβάσεις, των οποίων η πρόοδος υλοποίησης του
έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) πιστοποιείται από την
προβλεπόµενη κατά περίπτωση επιτροπή παρακολούθησης του
άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. Δ23/οικ. 25930/2011/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1652) περί σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων.
Άρθρο 80
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά τις ηµέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις
Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία.»
Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 1.12.2016.
Άρθρο 81
1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης
Ροµά και Ευπαθών Οµάδων» των φορέων των Ο.Τ.Α., καθώς και
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού παρατείνονται πέραν της 31ης.12.2016 και έως
την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ)
της Προγραµµατικής Περιόδου 2014- 2020 του ΕΣΠΑ και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2017.
Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α’ 28), οι συµβάσεις του ανωτέρω προσωπικού δεν µετατρέπονται σε καµία περίπτωση σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
2. Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας του
απασχολούµενου προσωπικού της παραγράφου 1 καλύπτεται
από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Άρθρο 82
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Νοµό Αττικής, εξαιρούµενης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, και στο Νοµό Θεσσαλονίκης, η διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έτος, εκτός εάν το
κόστος µισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών εντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, οπότε η σύµβαση δύναται να
έχει διάρκεια µέχρι δύο (2) έτη.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 καταλαµβάνει και τους επικουρικούς ιατρούς, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, υπηρετούν στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης µε
µονοετείς συµβάσεις. Οι συµβάσεις των ιατρών αυτών, εφόσον
το κόστος µισθοδοσίας τους ενταχθεί σε πρόγραµµα της παραγράφου 1, ανανεώνονται αυτοδικαίως για ένα (1) έτος.

Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
16. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.54’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 16 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση
και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

